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Teljeskörű egészség-gazdaságtani elemzés  
 

(két vagy több egészségügyi eljárás összehasonlító gazdasági elemzése) 

Elemzés típusa 
Eredmény egysége 

(egészség-nyereség) 

Költségek 

egysége 

költség-

minimalizás 
feltétel szerint egyforma forint 

költség-

hatékonyság 
természetes egység forint 

költség-

hasznosság 

minőségi életév  

(pl. QALY) 
forint 

költség-haszon forint forint 



Költség-hatékonyság 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 
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D = gyógyszerköltség 
 
C = egyéb eü költség 
 
E = hatásosság/eredményesség 



Egészségnyereség dimenziói 

• Természetes egység 

– hgmm vérnyomás csökkenés 

– mmol/L koleszterin csökkenés 

– betegség (pl. fekély) mentes napok száma 

– tüntementes napok száma 

– elkerült amputáció 

– nyert életévek 



Köztes eredmény vs. valós 

egészségnyereség 

RCT eredményei 1000 

betegre vonatkoztatva 

Placebo Clofibrat Relatív kockázat 

változás  

Szérum koleszterinszint 

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 



Egy megmentett életévre eső 

közkiadás* (ezer Ft) 

 

Szolgáltatás 
Hemodialízis  

(várólista) 
Transzplantáció 

transzplantáció 980 

dialízis 2709 378 

betegszállítás   518   56 

járóbeteg-ellátás     50   31 

fekvőbeteg-ellátás     69   76 

gyógyszer   496 754 

Teljes kiadás 3842 2274 

* 1997 júniusi OEP díjtételekkel Forrás: Kaló, Járay, Nagy – Prog Transplant (2001) 



Költséghatékonyság elemzés  

kritikus kérdései 

• Köztes paraméter vs. valós egészségnyereség  

• Megoldás: köztes paraméter validálása 

megbízható vizsgálatban 

 

• Hatásosság dimenzióján kívüli egyéb egészségi 

állapot változás (pl. mellékhatás) 

• Megoldás: ezen paraméterek beépítése a 

költségekbe 



Költség-hatékonyság elemzés 

• Alkalmazhatóság: 

 allokatív hatékonyság (korlátozottan) 

 két olyan egészségügyi technológia esetében 

alkalmazható, melyek egészségnyeresége 

a) azonos dimenzióban mérhető 

b) nem egyforma 

 költséghatékonyság befogadáspolitikai döntés 

(új vs régi technológia közti rangsorolás) 



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 
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Standard játszma (Standard Gamble) 

EGÉSZSÉGES 

HALOTT 

ÁLLAPOTj 

Forrás: Torrance, JHE 1986 



Időalku (Time Trade-Off) 
ÉRTÉK 

IDÕ 

EGÉSZSÉGES 

ÁLLAPOTj 

HALOTT 0 

1 

i 

x t 

Alternatíva 1 

Alternatíva 2 

Forrás: Torrance, JHE 1986 



A hasznosság értékek 

kialakításának dilemmája 

• Kiket kérdezzünk meg bizonyos 

egészségi állapotok relatív 

hasznosságáról? 

– a betegeket? 

– a lakosságot? 

– az egészségügyi dolgozókat? 



EQ-5D 
Mozgékonyság  

1. Nincs problémám a járással 

2. Némi problémám van a járással 

3. Ágyhoz vagyok kötve  

 

Önellátás 

1. Nincs problémám önmagam ellátásával 

2. Némi problémám van a tisztálkodással és az öltözködéssel 

3. Képtelen vagyok önállóan tisztálkodni vagy öltözködni 

 

Szokásos tevékenységek (pl. munka, tanulás, házimunka, családi vagy szabadidős tevékenységek) 

1. Nincs problémám a szokásos tevékenységeim elvégzésével 

2. Némi problémám van szokásos tevékenységeim elvégzésével 

3. Képtelen vagyok elvégezni szokásos tevékenységeimet 

 

Fájdalom / Rossz közérzet 

1. Nincs fájdalmam vagy rossz közérzetem 

2. Mérsékelt fájdalmam vagy kissé rossz közérzetem van 

3. Nagyon erős fájdalmam vagy nagyon rossz közérzetem van 

 

Szorongás/Lehangoltság 

1. Nem szorongok vagy nem vagyok lehangolt 

2. Mérsékelten szorongok vagy kissé lehangolt vagyok 

3. Nagyon szorongok vagy nagyon lehangolt vagyok 



EQ5D – egészségi állapotokhoz rendelt  

hasznosság értékek (Dolan N3) 

Egészségi állapot: 11223 

 

 

Kalkulált hasznosság értéke: 

 

 

1,0 – 0,081 – 0,036  

– 0,123 – 0,236 – 0,269 = 

0,255 

dimenzió koefficiens 

konstans 0,081 

mobilitás 

1.2.szint 

2.3.szint 

0,069 

0,314 

önellátás 

1.2.szint 

2.3.szint 

0,104 

0,214 

Mindennapi tevékenységek 

1.2.szint 

2.3.szint 

0,036 

0,094 

fájdalom / közérzet 

1.2.szint 

2.3.szint 

0,123 

0,386 

aggodalom / depresszió 

1.2.szint 

2.3.szint 

0,071 

0,236 

N3 (3.szint bármelyik dimenzióban) 0,269 

eszméletlen -0,402 



QALY mérés alternatívái klinikai 

vizsgálat kapcsán  

• Direkt módszer: olyan életminőség vagy 

egészségi állapot mérce alkalmazása, melynek 

társadalmi hasznosság értékei vannak 

• Indirekt módszer 

 életminőség mérce alkalmazása klinikai 

vizsgálatban 

 életminőség mérce és hasznosság mérce 

korrelációjának vizsgálata egy független 

keresztmetszeti vizsgálatban  



QALY Bajnoksági Táblázat 
Egymással versengő alternatívák költség-hasznossága Költség / QALY (GBP – 1990) 

Koleszterin teszt csak diétás terápiával (40–69 év közötti felnőttek) 220 

Idegsebészeti műtét fejsérülés esetén 240 

Háziorvosi tanács a dohányzás abbahagyására 270 

Subarachnoidalis haemorrhagia esetén idegsebészeti műtét 490 

Stroke-megelõzõ antihypertensiv terápia (45–64 év között) 940 

Pacemaker beültetés 1100 

Csípőprotézis beültetés 1180 

Aorta stenosis esetén billentyűcsere 1410 

Koleszterin teszt + gyógyszeres kezelés (40–64 év között) 1480 

CABG (bal főtörzs, súlyos angina) 2090 

Veseátültetés 4710 

Mellrák szűrése 5780 

Szívátültetés 7840 

Koleszterin teszt + gyógyszeres terápia (25–39 év között) 14150 

Otthoni haemodialízis 17260 

CABG (bal főtörzs, mérsékelt angina) 18830 

Ambuláns peritonális dialízis 19870 

Kórházi haemodialízis 21970 

Dializált betegek erythropoetin kezelése (10% mortalitás csökkenés esetén) 54380 

Rosszindulatú agydaganat idegsebészeti műtéte 107780 

Dializált betegek erythropoetin kezelése (0% mortalitás csökkenés esetén) 126290 



Költség-hasznosság elemzés 

alkalmazhatósága 

• allokatív hatékonyság javítása az egészségügyi rendszerben 

• két olyan egészségügyi technológia esetében alkalmazható, melyek 

egészségnyeresége nem egyforma még akkor is, ha azt nem azonos 

módon mérik 

• példák az alkalmazási területekre:  

– befogadáspolitikai döntés (pl. új vs. régi technológia közti rangsorolás) 

– kifogadáspolitikai döntés (pl. korábban befogadott nagy forrásigényű 

eljárás támogatásának felülvizsgálata  – támogatásból való kizárás  vagy 

utalványozás szűkítése) 

– finanszírozási szempontokat is figyelembe vevő terápiás protokoll 

– összes egészségügyi technológia közti rangsorolás (pl. biztosítási 

csomag meghatározása) 


