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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  



A modellezés szerepe 
WOSCOPS – pravastatin primer prevenció 

WOSCOPS – klinikai vizsgálat: 

5 év alatt 10 000 betegnél 225 megmentett életév 

Egy megmentett életév költsége: 100 000 GBP 

WOSCOPS – modellezés: 

Hipotézis: a megmentett életévek száma 5 év után is nő 

(a túlélők tovább élnek, az elkerült infarktus is növeli a 

túlélés esélyeit) 

Egy megmentett életév költsége: 8–20 000 GBP 

Caro et al. BMJ. 1997. 315. 1577–82  

Pharoah; Freemantle; Caro – BMJ 1998. 316. 1241–42.  



Az egészség-gazdaságtani 

elemzések módszerei 
• Betegségteher vizsgálat: 

– a betegség költségstruktúrája az adott országban  

– a betegség területi jelentőségének bizonyítása  

– közgazdasági hipotézis felállítása 
 

• Klinikai vizsgálat mentén végzett gazdasági elemzés 

– a hatásosság és biztonságosság gazdasági következményeinek 

számszerűsítése 
 

• Naturalisztikus egészség-gazdaságtani vizsgálat 

– költséghatékonyság vizsgálat életszerű körülmények között 
 

• Klinikai vizsgálat eredményeire alapozott közgazdasági modellezés 

– extrapolálás hosszabb időtávra vagy speciális betegcsoportra, országra 

 



Előny Hátrány 

Klinikai vizsgálat 

mentén végzett 

gazdasági elemzés 

• randomizáció (belső validitás) 

• gazdasági adatok gyűjtésének 

alacsony költsége 

• eredmény elérhető az ártámogatási 

döntés előtt 

• szelektált betegcsoport 

• protokoll vezérelte költségek 

• korlátos időtáv 

• gazdasági adatok monitorozása a klinikai adatokhoz 

képest szegényes 

• vizsgálat statisztikai erejét nem az egészség-

gazdaságtani végpontokra számítják 

• fontos események a klinikai végpontok után 

Naturalisztikus 

vizsgálat 

• átlagos betegek mindennapi 

körülmények között (külső validitás) 

• valós, vizsgálati protokolltól mentes 

költségek 

• egyéni betegazonosítós adatbázis 

vagy IBR esetén egyszerű 

monitorozás, nagy betegszám 

• adatgyűjtés tervezhetetlensége, bonyolult kivitelezés, 

korlátolt monitorozási lehetőség 

• randomizáció hiánya esetén szelekciós torzítás 

• korlátos időtáv 

• eredmény a regisztrációs és ártámogatási döntés 

után 

Klinikai vizsgálatok 

eredményeire 

alapozott gazdasági 

modellezés 

• főbb döntéseknek megfelelő 

időzítés 

• általánosítható, helyi terápiás 

gyakorlathoz és betegkörhöz 

szabott eredmények 

• eredmény rendelkezésre áll a 

finanszírozói döntés előtt 

• csak a modell előzetes feltételeinek teljesülése 

esetén ad jó eredményt 

• az input paraméterekben rejlő bizonytalanság 

csökkenti az eredmény egyértelműségét 



Miért modellezünk? 
• Hogy az erőforrások optimális elosztásához segítséget 

nyújtsunk a döntéshozóknak 

• Ezért a modelleknek be kell mutatniuk: 

– a várható költségeket és egészségnyereséget 

– minden lehetőséget 

– a releváns populációra és alcsoportokra 

– a tudományos bizonyítékok összegzését 

– a döntéshozatal bizonytalanságainak számszerűsítését 

– a jövőbeli kutatások értékelését 

• Hogy a szükséges időben támogathassák a döntéseket 

Schulpher M. ISPOR, Athens 2008 



Modellezés mint prospektív 

vizsgálat kiegészítője 

 közbülső eredmény vs. végső eredmény 

(ld. kemény végpont) 

 a vizsgálat időtartamán túli eredmények 

 a vizsgálaton túli betegcsoportok 

 nem értékelt költségek 

 betegek (és orvosok) együttműködési hajlandósága, 

compliance 

 költségek változása, pl. tanulási görbe 

 eredmények adaptálása új országra 



Emlékezzünk, a modellek 

mindig rosszak… 

• … de a fő gyakorlati kérdés az, hogy mennyire rossznak 

kell ahhoz lenni, hogy ne használjuk őket.* 

• Az abszolút tökéletesség keresése: 

– túlzott komplexitást eredményez 

– költségeket generál (bizonyítékok gyűjtése, modellfejlesztés és 

futtatás ideje) 

– az érthetőséget és átláthatóságot csökkenti 

– a hibalehetőségeket növeli 

– csak akkor éri meg, ha a döntés általa biztosan jobb lesz 

* Box and Draper (1987) Empririlcal Model-Building and Response Surfaces 

p.424 Wiley alapján Schulpher M. ISPOR, Athens 2008  



A modellezés alkalmazása 

• Döntés elemzés (orvosszakmai vagy gazdasági döntés) 

– alternatív lehetőségek összehasonlítása 

• Prognosztikai modellek (epidemiológia) 

– valószínűségek becslése – pl. betegkockázat 

– köztes végpont  kemény végpont 

• Egészségpolitikai becslések 

– mobiditás, mortalitás, egészségügyi kiadás egy 

meghatározott betegkörre 

– események becslése kapacitás vagy büdzsé tervezéshez 



A modellezés alaptípusai 

• Döntési fa-modell 

• Markov-modell 

• Szimulációs-modell 

– mikroszimuláció (egyedi tulajdonságú 

betegek szimulációja) 

– „discrete event” szimuláció (egészségi 

állapotok helyett események között eltelt idő 

szimulációja)  



Mikor alkalmazunk döntési  

fa-modellezést?  

 egy bizonyos betegség különböző betegutakkal leírható, 

melyek egymást kölcsönösen kizárják 

 a különböző betegutakra kerülés valószínűségei 

ismertek 

 a betegutakon belüli nincsen jelentősége annak, hogy az 

események mikor történnek (ezért többnyire rövid az 

időtáv esetén alkalmazhatunk döntési fa modellt)  

 minden betegútnak jól definiált költsége és klinikai 

eredménye van 



Döntési fa-modell 
• Várható értékszámításon alapul 

• Struktúra:  

– döntési pont(ok) 

– valószínűségi pontok 

– végpontok 

• Minden ága jövőbeni eseményeket reprezentál, 

az eseményeknek megfelelő kimenetellel 

– egészségi állapot 

– költség 



Döntési fa-modell (folyt.) 



A döntési fa-modellezés lépései  

• A döntési fa szerkezete 

• Valószínűségek 

• Végpontokhoz tartozó eredmények  

(pl. QALY és költség) 

• Várható érték kiszámítása (visszagörgetés) 

• Ellenőrzés 

• Bizonytalanság elemzése 

• Döntéshozatal 



Valószínűségek becslése 

• Elsődleges források (klinikai vizsgálat, primer 

adatbázis elemzés) 

• Másodlagos források (publikáció, szakértői 

becslés, források aggregálása) 

• Pontbecslés  

+ konfidencia intervallum 

+ eloszlás (sztohasztikus elemzéshez) 

• Alapszabály: a valószínűségi pontok utáni 

valószínűségek összege = 1 



Sebészi infekció megelőzése  

Műtét költsége: € 1000 

 

Nincs infekció 

• Kórházi napok: 1 nap intenzív + 5 

nap normál osztály  

• Intenzív osztály napi költsége: €500 

• Normál osztály napi költsége: €100 

 

Infekció 

• valószínűség: 15% 

• Kórházi napok: 4 nap intenzív + 7 

nap normál osztály  

• extra gyógyszer: €400 

új generációs antibiotikum 

• 40%-kal csökkenti az 
infekció kockázatát 

• költség: €120 

 

 

 

Engedné, hogy az Ön 
kórházában használják ezt 

a gyógyszert? 



  Régi megelőző kezelés Új megelőző kezelés 

  nincs infekció infekció nincs infekció infekció 

valószínűség 85% 15% 91% 9% 

  
intenzív 

osztály 

normál 

osztály 

intenzív 

osztály  

normál 

osztály 

intenzív 

osztály 

normál 

osztály 

intenzív 

osztály  

normál 

osztály 

osztályos napok 

száma 
1 5 4 7 1 5 4 7 

kórházi ápolás 

költsége 
500 € 500 € 2 000 € 700 € 500 € 500 € 2 000 € 700 € 

gyógyszerköltség   400 € 120 € 520 € 

összköltség 1 315 € 1 309 € 



Érsebészeti műtét 

Gyakorlat 
• A kitűzött feladat érsebészeti betegek alternatív kezelési módszereinek 

költséghatékonysági vizsgálata[1]. A betegek 45-50 éves férfiak, akiknek 

kezelésére az alábbi alternatívák állnak rendelkezésre: 

– a beteg nem kap kezelést 

– gyógyszeres kezelés 

– műtéti módszer: érsebészeti implantátum + párhuzamos gyógyszeres 

kezelés. A műtét nem mindig hozza az elvárt eredményt, az összes 

megoperált betegek pusztán 89%-a esetében lesz jelentős javulás a betegek 

egészségi állapotában, további 10,5% egészségi állapota nem változik a 

műtét előtti állapothoz képest. Természetesen a műtét nem kockázatmentes, 

a betegek 0,5%-a műtét közben meghal.  
 

[1] Mivel a megadott költség- és egészségi állapotváltozás adatok nem valós értékek, 

 ezért az eredményeket nem lehet a gyakorlati életben felhasználni. 



Érsebészeti műtét 

Gyakorlat (folyt.) 
Várható élethossz: 

• gyógyszeres kezelés nélkül:  5 év  

• gyógyszeres kezelés esetén: 9 év 

• sikeres műtéti kezelés esetén: 15 év 

• sikertelen érsebészeti műtét  

(ld. gyógyszeres kezelés): 9 év 

 

Hasznosság súlyok  

 Az adatok az átlagos életminőséget 

súlyokat jelölik a várható élethossz alapján 

minden egyes életévre. 

• gyógyszeres kezelés nélkül:  0,5  

• gyógyszeres kezelés esetén: 0,6 

• sikeres CABG kezelés esetén: 0,7 

• Sikertelen érsebészeti műtét  

(ld. gyógyszeres kezelés): 0,6 

Költségek  

• a beteg nem kap adekvát kezelést: 0 €/év  

• gyógyszeres kezelés:  650 €/év 

• sebészeti eljárást kiegészítő adjuváns 

gyógyszeres kezelés: 200 €/év 

• műtét + érsebészeti implantátum költsége: 

egyszeri 7450 €  

• sikertelen érsebészeti műtét 

(ld. gyógyszeres kezelés): 650 €/év  

 

• Diszkontráta (egyszerűség kedvéért): 0% 



Érsebészeti műtét 

Gyakorlat (folyt.) 

Válaszolja meg az alábbi kérdéseket: 

• Melyik terápiás lehetőség kerül várhatóan legkevesebbe az 

egészségbiztosítási pénztárnak és melyik a legdrágább 

alternatíva? 

• Melyik terápiás lehetőség eredményez várhatóan a legtöbb 

egészségnyereséget a betegek számára? 

• Melyik terápia a költséghatékonyabb a „nem kezelni” 

alternatívához képest, a gyógyszeres kezelés vagy a műtét? 

• Ön javasolná-e a műtét ártámogatását a biztosítónál, és ha 

igen miért? 



Érsebészet 

való-

színűség 
költség életévek 

hasznos-

ság 

kezelés nélkül 100% 0 5 0,5 

gyógyszeres kezelés 100% 5850 9 0,6 

sikeres műtét 89% 10450 15 0,7 

sikertelen műtét 10,5% 13300 9 0,6 

halál 0,5% 7450 



Érsebészet (folyt.) 

költség QALY 
ICER =  

Δköltség/ ΔQALY 

kezelés nélkül 0 2,5 

gyógyszeres kezelés 5 850 5,4 2 017 

összes műtét 10 734 9,9 1 448 



Markov-modell 
• Egy bizonyos betegség különböző egészségi állapotokkal 

leírható, melyek egymást kölcsönösen kizárják 

• A különböző egészségi állapotok közötti mozgás világosan 

dokumentált 

• Az egészségi állapotok közti mozgás meghatározott 

valószínűség szerint történik 

• Minden egészségi állapotnak jól definiált költsége és klinikai 

eredménye van 

• Számos havi/éves ciklust tartalmaz 

• (A betegek egy új ciklusban a régi ciklusok számától 

függetlenül mennek tovább, a különböző ciklusok száma 

független egymástól) 



Markov-modell (folyt.) 

egészséges  

70 

egészséges 

51 

beteg 

26 

beteg  

20 

beteg 

0 

halott 

10 

halott 

0 

halott 

23 

egészséges 

100 

0,7 
0,1 0,2 

0,6 

0,1 
0,3 1 

t 

t+1 

t+2 



Markov-modell: prevenció 

egészséges  

73 

egészséges 

55 

beteg 

22,6 

beteg  

17 

beteg 

0 

halott 

10 

halott 

0 

halott 

22,4 

egészséges 

100 

0,73 
0,1 0,17 

0,6 

0,1 
0,3 1 

t 

t+1 

t+2 



Markov-modell 

egészséges  

10 

egészséges 

13 

beteg 

38 

beteg  

60 

beteg 

100 

halott 

30 

halott 

0 

halott 

49 

egészséges 

0 

0,7 
0,1 0,2 

0,6 

0,1 
0,3 1 

t 

t+1 

t+2 



Markov-modell: gyógyító kezelés 

egészséges  

15 

egészséges 

18,75 

beteg 

33,25 

beteg  

55 

beteg 

100 

halott 

30 

halott 

0 

halott 

48 

egészséges 

0 

0,7 
0,15 0,2 

0,55 

0,1 
0,3 1 

t 

t+1 

t+2 



Markov-modell: 

vesetranszplantáció 

transz- 

plantált 
rejekció 

dialízis halál 

0,89 

0,94 

0,1 

0,01 

0,05 

0,05 

0,75 

0,01 

1 



Markov egészségi állapotok és átmenetek 

Fekély 

gyógyult fekély infekció gangréna 

gyógyult fekély infekció gangréna 
amputáció 

gyógyult 

amputáció 

gangréna 

gyógyult fekély infekció gangréna amputáció 

gyógyult 
amputáció 

 gangréna  



Egészségi állapotok 

• Egymást kölcsönösen kizáróak 

• Klinikailag és gazdaságilag fontos 

állapotok 

• Gyűjtő állapot (nincs visszaút) 



Ciklushossz 
• A ciklusok egyenlő hosszúságúak 

• A ciklus hosszának megállapításakor figyelembe kell 

venni, hogy 

– egy ciklus követi-e a klinikai események  hosszát  

– megfelel-e a rendelkezésre álló információk mélységének 

– megfelel-e a döntéshozatali kérdésnek 

• Egészségi állapotok közti átmenet esetén 

– új állapot kimenetelei 

– régi állapot kimenetelei 

– félciklus korrekció (minél hosszabb egy ciklus, annál 

inkább ez az elfogadható) 



Átmeneti valószínűségek 
• Markov lánc: átmeneti valószínűségek állandó 

• Markov folyamat: átmeneti valószínűségek időfüggőek 

• Egy egészségi állapotból kiinduló átmeneti valószínűségek 

összege 1 

• Források:  

– elsődleges források (klinikai vizsgálat, primer adatbázis elemzés) 

– másodlagos források (publikáció, szakértői becslés, források 

aggregálása) 

• Pontbecslés  

+ konfidencia intervallum 

+ eloszlás (sztohasztikus elemzéshez) 



A betegpopuláció kezdeti 

eloszlása 

• Incidencia modell: mindenki egy egészségi 

állapotból indul ki 

• Prevalencia modell: a populáció eloszlik az 

egészségi állapotok között 



A Markov-modellezés lépései  

• A Markov-modell szerkezete  

– egészségi állapotok 

– állapotok közti mozgási szabályok 

– ciklushossz (félciklus korrekció) 

• Valószínűségek (átmeneti + kezdő) 

• Egészségi állapotokhoz tartozó eredmények (pl. QALY és 

költség) 

• Diszkontálás 

• Várható érték kiszámítása 

• Ellenőrzés 

• Bizonytalanság elemzése 

• Döntéshozatal 



Hiányzó átmeneti valószínűségek 

• keresek rá primer vagy szekunder adatforrást 

• hasonló adatból függvény alapján kiszámítom 

(féléletidő, átlagos túlélés stb.) 

• bekalibrálom a meglévő adatok alapján vagy 

hasonló adatból a legfontosabb referencia 

pontokra (pl. 1 és 5 éves progressziómentes 

túlélés) 



Markov-modell 

• kohorsz szimuláció 

• állandó ciklusidő 

• állapotok közti átmenet, 

átmeneti valószínűségekkel 

(időfüggetlen vagy időfüggő) 

• állapothoz rendelt költségek 

és kimenetek 

• kisebb adatigény 

Mikroszimulációs modell 

• betegszintű szimuláció 

• állandó ciklusidő 

• a páciensek közti egyéni 

variabilitás az események 

számában 

• állapothoz rendelt  

költségek és kimenetek 

• komoly adatigény  



Markov-modell 

• kohorsz szimuláció 

• állandó ciklusidő 

• állapotok közti átmenet, 

átmeneti valószínűségekkel 

(időfüggetlen vagy időfüggő) 

• állapothoz rendelt költségek 

és kimenetek 

• kisebb adatigény 

Egyedi események 

szimulációja (DES) 

• betegszintű szimuláció 

• az esemény 

bekövetkeztéig eltelt idő 

• a páciensek közti egyéni 

variabilitás az események 

számában 

• az eseményekhez rendelt 

költségek és kimenetek 

• komoly adatigény  


