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EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN 

11. hét 

Az egészség-gazdaságtani elemzések 
lépései 

Készítette: Kaló Zoltán, Nagy Balázs 

Szakmai felelıs: Orosz Éva 

Gazdasági elemzés lépései 

• Program definiálása 

– lehetséges alternatívák megfogalmazása 

– kiknek, mit, mikor, hol, miért, hogyan 

• Nettó egészségváltozás kiszámítása 

– az egészségváltozás lehetséges típusainak kiszámítása 

– többlet évek, életminıség stb. 

– Idıpreferencia tényezı figyelembe vétele 

– nettó egészségnyereség kiszámítása 

• Nettó költségek kiszámítása 

– program teljes költségének kiszámítása 

– pénzbeli megtakarítások kiszámítása  

– költségek és megtakarítások diszkontálása 

– nettó költség kiszámítása 

• Döntési szabályok alkalmazása 

– a megfelelı típus azonosítása 

– adott típusnak megfelelı szabály alkalmazása 
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• Érzékenységi vizsgálat elvégzése 

– bizonytalan változók különbözı értékei esetén a költségek és eredmény 

kiszámítása 

– a döntésre gyakorolt hatás elemzése 

Program definiálása  
Komparátor választás 

Megfelelı viszonyítási alap  
(komparátor) kiválasztása 

• A gazdasági értékelések legkritikusabb kérdése a helyes komparátorválasztás, 

azaz mihez képest vizsgáljuk egy egészségügyi eljárás költség-hatékonyságát 

• Mi legyen a komparátor? 

– új terápiás eljárás vs? 

– szőrıprogram vs? 

– diagnosztikai eljárás vs? 

A komparátorválasztás alapszabálya 

• Azt az alternatív eljárást kell választani, amellyel az új technológia versenyezni 

fog, és amelyet valószínősíthetıen le fog váltani 

• Az eljáráshoz kapcsolódó összes költséget kell alapul venni (nem csak egy 

részköltséget) 
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Egészségnyereség számítása 

Szakértıi vélemény 

 „A magas vérnyomású embernek az a legnagyobb veszély, ha ez kiderül, mert akkor 

lesz valami hülye, aki megpróbálja csökkenteni.” 

 Hay JH, BMJ 1931, 2:432–47 

 

„A hypertensio fontos kompenzációs mechanizmus lehet, amit nem szabad piszkálni, 

még akkor sem, ha biztosak vagyunk abban, hogy kontrollálhatjuk.” 

 White PD, Heart Disease, New York: McMillan, 1931:400 

Forrás: Moser M (2006). Historical Perspectives on the Management of 

Hypertension. The Journal of Clinical Hypertension 8 (s8), 15–20.  

Bizonyítékok hierarchiája 

• Randomizált kontrollcsoportos vizsgálatok (RCT) 
metaanalízise

• Szisztematikus áttekintés

• Randomizált kontrollcsoportos vizsgálatok

• Naturalisztikus (obszervációs vagy  kohorsz) vizsgálatok

• Kontrollcsoport nélküli vizsgálatok

• Alapkutatás
– in vitro, állatkísérlet, élettan

– élettani következtetés

• Klinikai gyakorlat, szakvélemény
– nem szisztematikus klinikai megfigyelés

– saját vagy más szakember véleménye
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A tudományos bizonyítékok  
összegzésének legkritikusabb tényezıje 

• Szisztematikus irodalmi áttekintés – a tudományos bizonyítékok elfogulatlan 

keresési stratégiája 

• Mitıl lesz egy irodalmi áttekintés „szisztematikus”? 

– világosan megfogalmazott kérdéseken alapul 

– releváns vizsgálatok megkeresése 

– vizsgálatok minıségének értékelése 

– explicit módszertannal összegzi a bizonyítékokat 

– az összegyőjtött bizonyítékok alapján alkot véleményt  

Miért lehet szükség relatív hatásosság 
vizsgálatára?  

• A regisztrációs vizsgálatban alkalmazott kontroll terápia nem releváns a magyar 

finanszírozási gyakorlatban. 

• Ennek potenciális okai: 

1. a kontrollterápia elavultsága:  

− a kontrollterápiát már nem alkalmazzák széleskörben  

(ld. következı ábra) 

− a kontrollterápiát kivonták a piacról (pl. mellékhatások miatt)  

2. terápiás protokoll:  

− a kontrollterápiát elsı vonalban alkalmazzák, az új terápiát magas ára 

miatt csak második vonalban 

3. hazai finanszírozói döntések sajátossága:  

− a kontrollterápia nem rendelkezik OEP támogatással 
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Egészségnyereség betegek számára is 
értelmezhetı számszerősítése 

•  Élethossz (nem csak 5 éves túlélés!) 

•  Életminıség 

•  A fentiek kombinációja  

– QALY (Quality Adjusted Life Years) 

– HYE (Healthy Year Equivalents)  

– DALY (Disablity Adjusted Life Years) 

Hatásosság (efficacy) vs. eredményesség 
(effectiveness) 

• Hatásosság és biztonságosság: regisztrációs kritérium a gyógyszerek esetében  

• Új technológiák a mindennapokban a klinikai vizsgálattól eltérı 

egészségnyereséget eredményezhetnek 

– ritka, de súlyos mellékhatások 

– a klinikai vizsgálathoz képest kevésbé ideális körülmények, például térítési 

díj, csökkent perzisztencia 

– jobb tolerabilitás vagy egyszerőbb gyógyszeralkalmazás: compliance, 

adherencia 

• Finanszírozói jelentıség: az eredményességet naturalisztikus, obszervációs 

vizsgálatokban vagy regiszterekben mérhetjük 
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Az egészségi állapot számszerősítésének 
transzferabilitása 

Kategória Transzferabilitás 

epidemiológia korlátozottan 

hatásosság és eredményesség igen (bizonyos korlátokkal) 

várható élettartam nem (vagy csak súlyos korlátokkal) 

életminıség/hasznosság igen (bizonyos korlátokkal) 

átmeneti valószínőségek igen (bizonyos korlátokkal) 

 

Költségszámítás 

Költségek az elemzés perspektívája szerint 

Társadalmi 
Egészségügyi és nem egészségügyi költségek + 

termelékenység veszteség 

Egészségügyi finanszírozó Döntıen a finanszírozói támogatás mértéke 

Egészségügyi szolgáltató Olyan tényezık, amelyek a szolgáltató kiadásait növelik 

Beteg 
Térítési díj, kiesett jövedelem, ápolás családra esı 

költsége 

Munkáltató 
Termelékenység csökkenése, helyettesítési költség, 

kockázat (mőködési és üzleti terv) 
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Költségek fıbb típusai 

 Egészségügyi költségek 
Egészségügyi ellátórendszeren 

kívüli költségek 

Direkt költségek 

− egészségügyi finanszírozó 
direkt költségei (gyógyszer, 
alapellátás, kórházi kezelés, 
ápolás) 

− betegek direkt költségei 
(térítési díj, nem támogatott 
ellátások díja, paraszolvencia) 

− utazási költség 
− nem közfinanszírozott 

otthoni ápolás költsége 
− táppénz 

Indirekt költségek 
− nyert életévek során 

jelentkezı többlet 
egészségügyi költségek 

− beteg és ápoló családtag 
kiesett munkabér költsége 

− termelékenység veszteség 
− immateriális költségek  

(pl. fájdalom, szenvedés, 
izgalom) 

− korai elhalálozás 
társadalmi költsége 

 

A költségadatok országok közti 
transzferabilitása 

• Az egészségügyi ellátások termelési függvény országspecifikus 

• Költségadatok transzferabilitása 

– egységköltség: nem transzferábilis 

– erıforrás felhasználás: korlátozott transzferabilitás 

– erıforrás felhasználás relatív változása: korlátozott transzferabilitás 

Eljárás költsége  

=  

felhasznált erıforrások mennyisége  

x  

egységköltség 
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A költségadatok kritikus kérdései 

• Költségadatok következetessége a különbözı gazdasági elemzésekben 

– költségszámítás irányelve 

– standard költségadatok közzététele/költségszótár (ESKI/OEP?) 

• Költségadatok győjtése legyen alacsony 

– ha lehetséges, helyi finanszírozói adat alkalmazása   

– egyéb szekunder adatforrások 

Költségadatok (erıforrások mennyisége  
és az egységköltség) forrásai 

• Szekunder forrás 

– publikációk (klinikai vizsgálat, költségelemzés, piackutatási adat) 

– finanszírozási díjtételek  

– állami adatbázis (finanszírozó, kórház, regiszter) 

– „privát" adatbázis (pl. IMS) 

– statisztikai évkönyvek 

– korábbi beadványok 

• Primer forrás 

– klinikai vizsgálat („piggy-back trial") 

– beavatkozással nem járó vizsgálat 

– egészségügyi szolgáltatói felmérések  

– betegek erıforrásfelhasználásának felmérése 

– prospektív piackutatás/Delphi panel 

Döntéshozatal 

A teljeskörő gazdasági elemzés a döntést nem helyettesíti, csak elısegíti! 
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Inkrementális költség-hatékonysági ráta 

ahol 

C = teljes költség 

E = hatásosság vagy eredményesség 

Alternatív eljárások összehasonlító  
gazdasági elemzése 
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Explicit küszöbérték meghatározás 

• Küszöbérték meghatározás 

– kérdezzük meg a járulékfizetıket (WTP) 

– tapasztalati értékek 

– bajnoksági táblázat  � Oregoni kísérlet  

– benchmark (pl. dialízis?) 

– GDP többszöröse (pl. 3x) 

• Hány küszöbérték legyen  

– egy 

– alsó–felsı értékhatár 

– a betegség súlyosságától függı 

Betegség súlyosságától függı mozgó 
küszöbérték 

Ahogy a betegség súlya nı, úgy nı a költséghatékonysági ráta küszöbértéke is!  

 

Forrás: Redekop K, iMTA, 2007 
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Az explicit küszöbérték elınyei és hátrányai 

• Elınyök: 

– elısegíti a következetes döntéshozatalt 

– átlátható döntések 

– valószínőleg amúgy is implicit küszöbértéket vennének figyelembe 

• Hátrányok: 

– nehéz a küszöbértéket meghatározni 

– nem fejezi ki az új technológia bevezetésének haszonáldozati költségét 

– egyéb tényezıket is figyelembe kell venni 

– annak veszélye, hogy a küszöbértékhez árazzák be az új technológiákat 

Érzékenység vizsgálat 

• Bizonytalan változók különbözı értékei esetén a költségek és eredmény 

kiszámítása 

• A döntésre gyakorolt hatás elemzése 

Bizonytalanság forrása és megoldási 
módszerek 

• módszertanból fakadó bizonytalanság (más módszerrel más eredmény?) � 

irányelv, referenciaadatok 

• adatok pontosságából fakadó bizonytalanság (konfidencia intervallum alsó és 

felsı értéke ugyanazt a döntést támasztja alá?) � érzékenységvizsgálat 

• extrapolációból fakadó bizonytalanság (közbülsı végpont, hosszú távú projekció) 

� standard modellezési módszerek 

• a specifikus vizsgálat eredménye mennyire általánosítható (igaz-e mindenkire, 

vagy csak a vizsgálatba bevont betegekre?) és átültethetı � 

érzékenységvizsgálat 
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Az érzékenységvizsgálat fajtái 

1. Determinisztikus: input változók egyértelmően meghatározott értéket vesznek fel 

– egyváltozós  

– kétváltozós (pl. konfidencia négyzet) 

– többváltozós 

2. Probabilisztikus (sztochasztikus) – a modell random értékek alapján számol, 

azaz a változók eloszlás függvénye alapján véletlenszerően választ értékeket 

– bootstrap módszer (véletlenszerően kiválasztott betegpárok alapján) 

– Monte Carlo-szimuláció 

Egyváltozós determinisztikus érzékenységi 
vizsgálat: tornádó diagram 
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Kétváltozós determinisztikus  
érzékenységi vizsgálat 

 Komparátor Új terápia különbség 

QALY 5,97 8,52 2,54 

Kezelési költség (Euro) 117 882 168 531 50 649 

ICER   19 906 

A diszkontráta hatása az ICER-re 
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Konfidencia doboz 

Probabilisztikus érzékenység vizsgálat 

∆QALYs ∆Costs ICER 

2,60 52 867 20 299 
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∆QALYs ∆Costs ICER 

2,60 52 867 20 299 

Konfidencia ellipszis 

∆QALYs ∆Costs ICER 

2,60 52 867 20 299 

 

xx

xx
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Költséghatékonysági elfogadási görbe 

∆QALYs ∆Costs ICER 

2,60 52 867 20 299 

 

∆QALYs ∆Costs ICER 

2,60 52 867 20 299 

 


