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EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN 

10. hét 

A költséghatékonysági  
és költséghasznossági elemzés 

Készítette: Kaló Zoltán, Nagy Balázs 

Szakmai felelős: Orosz Éva 

Teljeskörű egészség-gazdaságtani elemzés  

(két vagy több egészségügyi eljárás összehasonlító gazdasági elemzése) 
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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 

Egészségnyereség dimenziói 

• Természetes egység 

− hgmm vérnyomás csökkenés 

− mmol/L koleszterin csökkenés 

− betegség (pl. fekély) mentes napok száma 

− tüntementes napok száma 

− elkerült amputáció 

− nyert életévek 
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Köztes eredmény vs. valós egészségnyereség 

Egy megmentett életévre eső közkiadás
*
 

(ezer Ft) 

                                                            

*
 1997 júniusi OEP díjtételekkel 

Forrás: Sackett et al. – Clinical Epidemiology, 1995 

Forrás: Kaló, Járay, Nagy – Prog Transplant (2001) 
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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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Vizuális analóg skála 

Standard játszma (Standard Gamble) 

Forrás: Torrance, JHE 1986 
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Időalku (Time Trade-Off) 

Forrás: Torrance, JHE 1986 

A hasznosság értékek kialakításának 

dilemmája 

• Kiket kérdezzünk meg bizonyos egészségi állapotok relatív hasznosságáról? 

− a betegeket? 

− a lakosságot? 

− az egészségügyi dolgozókat? 
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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 



 

 

 

9 

EQ5D – egészségi állapotokhoz rendelt 

hasznosság értékek (Dolan N3) 

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  

Egészségi állapot: 11223 

 

 

Kalkulált hasznosság értéke: 

 

 

1,0 – 0,081 – 0,036  

– 0,123 – 0,236 – 0,269 = 

0,255 
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QALY Bajnoksági Táblázat 

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) 


