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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

1.1.  NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PARADOXON MAGYARORSZÁGON

A magyar lakosság rossz egészségmutatóinak ismeretében már hosszú évek óta magas 
szintű politikai figyelem irányul a népegészségügyre, melynek következtében számos nagy-
léptékű beavatkozás, jogszabályi intézkedés, fejlesztés és forrásbevonás történt a területen. 
Ilyen volt többek között a népegészségügyi termékadó bevezetése, a nemdohányzók védel-
mében hozott intézkedések, a közétkeztetést és a transz-zsírfogyasztást érintő jogszabályi 
változtatások, a népegészségügyi intézményrendszert érintő átalakítások, fejlesztések. A 
beavatkozások egyértelmű pozitív hatásai azonban még nem mutatkoznak a magyar lakos-
ság egészségmutatóiban. A leggyakoribb halálokokban, mint a keringési rendszer betegsé-
gei vagy a rosszindulatú daganatok, nem sikerült felzárkóznunk az EU országaihoz, sőt sok 
esetben nőtt a lemaradásunk. Látható, hogy a népegészségügy a kiemelt figyelem ellenére 
sem tudta megfelelően kezelni a hosszú évek óta fennálló problémákat. A megoldás a hazai 
népegészségügyi rendszer megújítása lehet, melynek következtében a szakterület egy újszerű 
szemlélettel képes lenne megfelelő programokat kidolgozni és várhatóan hatásosabb intézke-
désekre javaslatot tenni.

1.2.  MELYEK A LEGNAGYOBB EGÉSZSÉG-
VESZTESÉGEK MAGYARORSZÁGON?

Áttekintve a magyar lakosság szempontjából legjelentősebb betegségeket és az azok kiala-
kulásában szerepet játszó, az életmóddal és a környezettel kapcsolatos kockázati tényező-
ket, megállapítható, hogy hasonlóan a többi fejlett országhoz a legnagyobb egészségterhet 
Magyarországon a nem fertőző, krónikus betegségek okozzák. 
Megállapítható, hogy bár a magyarok születéskor várható élettartama folyamatosan növekszik, 
a nőknél 5, a férfiaknál 7 évvel még mindig rövidebb, mint az Európai Unió 15 országában 
(EU15). Magyarországon a 65 éves kor előtt bekövetkező halálozás aránya kétszerese az 
EU15-ben tapasztaltnak, ami minden bizonnyal jelentősen rontja az ország gazdasági ver-
senyképességét. A teljes népesség halálozása is hasonlóan alakul: bár az utóbbi 10 évben 
csökkenő tendencia figyelhető meg, aránya még így is másfélszerese az EU15 országokban 
kimutathatónál. Az összes halálozás több mint felét a keringési rendszer megbetegedései 
okozták, amelynek hazai 20%-os csökkenése ellenére is nőtt a különbség a magyar és az 
EU15 országok adatai között. Az iszkémiás szívbetegség okozta halálozásban például a nők-
nél több mint 4-szeres volt a különbség! 2013-ban az összes halálozás negyedét a rosszin-
dulatú daganatok okozták, melyek közül a legtöbb halált – csökkenő sorrendben – a nőknél a 
tüdő-, az emlő-, a vastag- és végbéldaganatok okozták, míg a férfiaknál a tüdő-, a vastag- és 
végbél- valamint a szájüregi daganatok.
Egy 2014-es magyar egészségfelmérés is alátámasztotta, hogy a krónikus betegségek kiala-
kulásában kiemelkedő szerepet játszó egészségtelen életmód a magyarok jelentős többségére 
jellemző. A felnőtt lakosság több mint fele súlytöbblettel él, csak minden 6. felnőtt végez a WHO 
ajánlásainak megfelelő testmozgást, minden 20. alkoholfogyasztása már egészségkárosító, és 

6



Egészségjelentés | 2015

minden harmadik dohányzik. Figyelemre méltó, hogy az elmúlt évek jelentős népegészségügyi 
intézkedései ellenére a naponta dohányzók aránya 2009 óta lényegében nem változott, sőt a 
naponta cigarettára gyújtó fiatal felnőttek aránya még emelkedett is az elmúlt 5 évben.
A magyar népegészségügyi paradoxon helyes értelmezéséhez érdemes azt is számításba 
venni, hogy – a halálozás miatt elvesztett éveken túl – a megromlott egészségben leélt idő 
mekkora terhet ró az egyénre, a családra és a társadalomra. Felnőtteknél a legtöbb így elve-
szített egészséges életévet a keringési rendszer betegségei okozták 2010-ben, ezt követték a 
rosszindulatú daganatok. A két betegség egészségveszteségének becsült költsége abban az 
évben mintegy 2000 milliárd forint, a GDP több mint 7%-a volt! A harmadik és negyedik leg-
nagyobb egészségveszteséget a mozgásszervi betegségek és a sérülések okozták. Az ötödik 
helyen álló, több mint 500 milliárd forint becsült költséggel járó mentális és viselkedési zavarok 
is lényegesen több egészségveszteséget okoztak, mint amire kizárólag a halálozási adatokból 
következtetni lehetett volna. A 15 évnél fiatalabbak körében az újszülöttkori megbetegedések, 
főként a koraszülés komplikációi okozták a legnagyobb egészségveszteséget, ezt követték a 
mentális és viselkedési zavarok, majd harmadikként a táplálkozási hiánybetegségek, amelyből 
kiemelkedik a vashiányos vérszegénység, negyedikként pedig a veleszületett rendellenességek.
A legnagyobb népegészségügyi jelentőségű betegségek kialakulásában kulcsszerepet játszó, 
az életmóddal és környezettel kapcsolatos kockázatok egészségterhei is elemzésre kerültek a 
jelentésben. Az egészségtelen étrend okozta a legnagyobb egészségveszteséget a felnőttek 
körében, az összes veszteség negyedét! A közismerten elégtelen zöldség- és gyümölcsfo-
gyasztás, valamint a magas sóbevitel mellett az olajos magvak és diófélék elégtelen fogyasz-
tása is komoly szerepet játszik az egészségveszteségek kialakulásában. A magas vérnyomás 
a második legnagyobb veszteséget okozó egészségkockázat, ezt követi a dohányzás, amely a 
felnőtt lakosság egészségveszteségének hatodáért felelős. A 15 évesnél fiatalabb gyermekek-
nél döntően a tápanyaghiány, főként a szervezetbe juttatott vas hiánya okozta a legnagyobb 
egészségveszteséget.
Mint jól ismert, az egészségveszteségek kialakulása két fő tényezőre, az egyén viselkedésére 
és az életét befolyásoló környezetre vezethető vissza. A két tényező együttes változtatásának 
eredményeképpen, a szükséges egészségügyi ellátások megfelelő időben történő igénybe-
vételével 7600 haláleset lett volna elkerülhető Magyarországon 2013-ban. Az egészségügyön 
kívüli a környezeti tényezők szerepe sem elhanyagolható: a 15 év alatti gyermekekre vonatkozó 
egészségkockázatok rangsorában 3., a felnőtteknél az 5. helyen szerepelnek a légszennye-
zettség és egyéb környezeti tényezők okozta kockázatok.
Az egészségkockázatok következtében fellépő gazdasági veszteségek közül kiemelkednek 
az elsődleges megelőzéssel visszaszorítható, az életmóddal és a környezettel kapcsolatos 
kockázatok. Kiemelkedő nagyságú, 1000-1000 milliárd forintnyi veszteséget okozott az egész-
ségtelen étrend és a dohányzás Magyarországon 2010-ben.

1.3.  MI LEHET A MEGOLDÁS?

A magyar népegészségügyi paradoxon feloldása a jelentésben felsorakoztatott nemzetközi pél-
dák alapján csak komplex, mind az életmódot, mind a környezetet egyaránt célzó, összehangolt 
beavatkozásoktól várható.
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Ilyen beavatkozások azonban csak akkor valósulhatnak meg, ha a rendszerszintű szemlélet 
a hazai népegészségügyben általánossá válik. A rendszerszintű megközelítés legfontosabb 
sajátossága ugyanis, hogy képes figyelembe venni a lakosság egészségét befolyásoló kulcsz-
szereplők összetett érdek- és kapcsolatrendszerét, és viselkedésüket egy irányba befolyásolni. 
Egy ilyen megközelítést illusztrál az 1. ábra, mely az egészségbarát fogyasztás elterjedésében 
kulcsszerepet játszó, különböző társadalmi-gazdasági tényezőket, a köztük fennálló kapcso-
latokat és hatásokat foglalja rendszerbe. A jelentés 6. fejezete részletezi azokat a lehetséges 
beavatkozásokat, amelyek a kulcsszereplők összehangolt, egy irányba mutató viselkedéséhez 
vezethetnek. 
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Ahhoz, hogy az egyének és csoportok képesek legyenek és akarjanak egészségesen élni, 
egészségközpontú kultúrára, az azt előmozdító intézményi, társadalmi és fizikai környezetre van 
szükség, ahogyan azt S.C. Davies, a brit országos tisztifőorvos is hangsúlyozza1.
Mindezek alapján szükségszerűnek látszik a népegészségügyi rendszer olyan átfogó megújítása, 
hogy az képes legyen a XXI. századi Magyarország népegészségügyi kihívásaira sikeresebben 
választ adni. Nemzetközi tapasztalatok alapján az „új” népegészségügy széles társadalmi össze-
fogással, interszektoriális együttműködéssel kimunkált tudomány és gyakorlat.  A megújuló 
népegészségügyben különálló intézményi struktúrában, párhuzamosan, de összehangoltan kell 
tevékenykedniük a hatóságként működő szerveknek és a modern kihívásoknak megfelelően 
átalakuló, főként szolgáltató szerepet betöltő egészségfejlesztési szervezeteknek. Ez utóbbiak 
eredményes működéséhez elengedhetetlen, hogy szolgáltatásaik mind az egyének, mind a 
közösségek számára a lakóhely közelében könnyen hozzáférhetővé váljanak. Az intézményrend-
szer átalakításának következményeképpen a helyi szervezetek különböző színterekre kialakított 
egészségfejlesztési programokat kínálnak, hatásos egészségkommunikációval motiválják és 
képzéssel, tanácsadással támogatják az egyéneket, közösségeket a megvalósításban. 

A megújítás úgy vezethet sikerre, ha az ellátórendszert is áthatja a népegészségügyi szemlélet. 
Ennek legfontosabb eredményeként az elsődleges prevenció fókuszba kerül mind az 
alapellátásban, mind a szakellátásban. Így például a védőnők, háziorvosok, foglalkozás- illetve, 
iskola egészségügyi szakemberek tevékenységeinek egyre több eleme szolgálja az elsődleges 
megelőzést, a szakellátásban pedig például nagyobb teret nyernek az egészségfejlesztő kórházak. 
A szemléletváltás azonban nemcsak az ellátást igénybevevők egészségfejlesztését szolgálhatja, 
hanem az orvosok és szakdolgozók egészségére is pozitív hatással lehet. A szemléletváltás 
eredményeképpen általánossá válik a prevenciós szakemberek, mint például dietetikusok, 
gyógytornászok, egészségfejlesztők alkalmazása az egészségügyi ellátórendszerben.

Az egészségkultúra fejlesztéséhez nem elegendő csupán az egészségügyben változásokat 
elérni, hiszen az egészséget számos környezeti tényező is meghatározza – mint például a 
foglalkoztatottság, iskolázottság, szociális biztonság – így az interszektoriális összefogás nél-
külözhetetlen. Ahogyan a WHO „Egészséget minden politikában” és „Egészség 2020” átfogó 
megközelítése is demonstrálja, az újfajta népegészségügyi szemléletmód sikeréhez a többi 
szakterület aktív szerepvállalása is szükséges. A különböző ágazatok kulcsszereplői, mint az 
1.ábrán is látható, egy „hatáshálóban” befolyásolják egymás viselkedését, társadalmi-gazdasági 
környezetét és így kultúráját is. Ezzel összhangban áll az „Egészséges Magyarország 2014-
2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia is, amely prioritásként fogalmazza meg a népegészség-
ügyi szolgáltatások megújítását, középpontban az egészség választását előmozdító ismeretek 
és készségek fejlesztésével.

Remélhető, hogy a jelentésben foglaltak figyelembevételével az egészségügyi szakpolitikában 
olyan beavatkozások végrehajtásáról születnek döntések, melyek pozitív hatásai már rövidtávon 
is kimutathatók, és melyek nyomán végre a magyar lakosság egészsége az ország fejlettségé-
nek megfelelő szintre kerül.

Megkeresés
Egészségbarát

környezet biztosítása
Egészségbarát

viselkedés előmozdítása
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Egészségbarát
adópolitika
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1Az egészségkultúrát taglaló szakasz a következő tanulmány gondolatait 
tükrözi: Davies SC, Winpenny E, Ball S, Fowler T Rubin J, Nolte E: For 
debate: a new wave in public health improvement: Lancet, 2014.
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2. BEVEZETŐ

A szakpolitikus számára a tényekkel alátámasztott, ún. informált döntéshozatal – az Egész-
ségügyi Világszervezet (WHO) szakértői szerint  – lehetővé teszi, hogy a döntéshozó (i) bizo-
nyítékokkal támassza alá döntését, (ii) jelezze, döntését információkra alapozta, (iii) és igazolja, 
döntése nemcsak megalapozott, de annak következményei előre megbecsülhetők és reálisak 
is. Az ilyen döntéshozatali mechanizmus csökkenti a politikai kockázatot arra az esetre, ha a 
döntés következményei az előre jelzettől mégis eltérően alakulnának.
A hazai egészségpolitikusok számára a lakosság egészségére vonatkozó, a népegészség-
ügyi döntéshozók számára előkészített információk csak korlátozottan állnak rendelkezésre. 
A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet az Egészségjelentés2015 elkészítésével ezt a hiányos-
ságot kívánja csökkenteni. A korábbi hasonló dokumentumokhoz viszonyítva az Egészségje-
lentés2015 szerzői nagyobb figyelmet szenteltek a döntéshozói igényeknek, hogy növeljék a 
jelentésben összefoglalt információk szakpolitikai hasznosíthatóságát.
Ennek érdekében a lakosság egészségével kapcsolatos problémák közül azokra fókuszál, 
amelyek csökkentése a legnagyobb egészségnyereséggel járhat, és ezeket célzó olyan 
beavatkozásokat mutat be, melyek más országokban már igazoltan eredménnyel jártak. Ezen 
beavatkozások hazai adaptálása az informált szakpolitikai döntések megalapozottságát iga-
zolhatja. A jelentés tehát nem tartalmaz minden, a magyar lakosság egészségi állapotával 
összefüggő adatot, csupán egy népegészségügyi szempontból összeállított, áttekintő képet 
nyújt a kiemelkedő egészségproblémákról. 
A jelentés Vezetői összefoglalójában a döntéshozói igényekhez illeszkedően röviden kerül-
tek bemutatásra a magyarországi egészségproblémák és azok lehetséges megoldásai. Az 
Egészségjelentés2015 további részeiben a döntés-előkészítésben résztvevő szakértők szá-
mára részletekbe menően kerülnek kifejtésre ezek a problémák és az ezekhez kapcsolódó, 
máshol már bevált népegészségügyi beavatkozások. E fejezetek tehát két részre oszlanak: 
az Egészségjelentés2015 I. részében az egészségproblémák, a II. részében pedig az azok 
megoldását célzó korábbi intézkedések, illetve külföldi jó gyakorlatok kerülnek bemutatásra.

2 Oxman AD, Lavis JN, Lewin S, Fretheim A. SUPPORT Tools for evidence-informed
health Policymaking (STP)1: What is evidence-informed policymaking? 
Health Research Policy and Systems 2009, 7(Suppl 1):S1
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3. A LAKOSSÁG 
EGÉSZSÉGÉNEK MUTATÓI

3.1.  HALÁLOZÁS

3.1.1  KIEMELT MEGÁLLAPÍTÁSOK
1. A születéskor várható élettartam, habár 2005 óta folyamatosan növekszik Magyar-

országon, a nőknél 5 évvel, a férfiaknál 7 évvel még mindig kevesebb, mint az EU15 
országokban.

2. Az összes halálozás aránya Magyarországon 2005 óta csökken, azonban 2011-ben 
még így is több mint másfélszer (167%) akkora volt, mint az EU15 országokban. Ez a 
különbség a férfiak esetében jóval magasabb volt (179%), mint a nőknél (159%).

3. 2013-ban Magyarországon a nőknél minden 6., a férfiaknál minden 3. halálozás 65 
éves életkor előtt következett be. 2011-ben a magyar nők korai halálozási aránya közel 
kétszerese (189%), a férfiaké több mint kétszerese (223%) volt az EU15 országokban 
tapasztaltnak, bár 2005 óta ez a különbség csökkent: a nőknél 5%-kal, a férfiak ese-
tében 17%-kal. 

4. 2013-ban Magyarországon az összes halálozás háromnegyedéért, a 65 éves kor előtt 
bekövetkező korai halálozás több mint kétharmadáért a keringési rendszer betegségei 
és a daganatos megbetegedések voltak felelősek. A keringési rendszer betegségei és 
a rosszindulatú daganatok okozta halálozás arányának utóbbi években javuló értékei 
ellenére Magyarország jelentősen elmarad az EU15 és sok esetben az EU13 országok-
tól is, sőt a lemaradás az egyes halálokokat tekintve többnyire növekszik. 

5. A szükséges egészségügyi ellátás megfelelő időben történő igénybevételével elkerül-
hető halálozás szempontjából Magyarország a javuló tendencia ellenére is az OECD 
országai között az utolsó helyen áll. 2013-ban minden negyedik 65 éves kor előtt 
bekövetkezett halálozást, azaz 7600 esetet lehetett volna időben igénybevett egész-
ségügyi ellátással elkerülni.

6. A dohányzással összefüggő halálozás aránya 2005 és 2012 között az európai trendek-
nek megfelelően csökkenő tendenciát mutatott Magyarországon, azonban az EU15 
országok becsült értéknek még így is több mint két és félszerese (nők: 274%, férfiak: 
262%) volt.

3.1.2  MÓDSZERTANI BEVEZETŐ
A halálozás az egyik legtöbbet használt, hagyományos indikátora a lakosság egészségi álla-
potának. A halálozási adatok ebben a fejezetben nemenként kerülnek bemutatásra, mert a 
halálozás mértéke és a halálokok sorrendje jelentős eltérést mutat a nők és a férfiak között.
A Magyarországra vonatkozó legfrissebb halálozási adatok forrása a Központi Statisztikai 
Hivatal Tájékoztatási adatbázisa3. A tanulmány elkészítéséhez csak a 2015.06.30-ig rendel-
kezésre álló adatok kerültek felhasználásra. Mivel a haláloki megállapítás módszerében 2005-
ben változás történt – aminek következtében a halálozási trendekben nem valós „ugrások” 
figyelhetők meg – ezért a halálozási adatok a jelentésben 2005-től 2013-ig szerepelnek. A 
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magyar halandóság nemzetközi összehasonlítására a WHO European Health for All Database, 
illetve a European Mortality Database – jelenleg elérhető legfrissebb – 2014 áprilisában köz-
zétett, 2011-ig terjedő, standardizált adatai (standardizált halálozási arány - SHA) szolgáltak. 
A nemzetközi összehasonlításban használt EU15 jelölés a 2004 előtt csatlakozott országokat, 
az EU13 pedig a 2004-től csatlakozott országokat jelöli. A hazai elkerülhető halálozásra és a 
dohányzásnak tulajdonítható halálozásra vonatkozó adatok forrása a Nemzeti Egészségfej-
lesztési Intézet Halandósági adatbázisa4, mely 2005-től 2013-ig tartalmaz adatokat. A fentiek-
ben felsoroltaktól eltérő adatforrásokat az említés helyén hivatkozás adja meg. A nemzetközi 
összehasonlításokban az EU15 és az EU13 a 100%, az idősori összehasonlításokban a 2005-
ös adat a 100%.

3.1.3  VÁRHATÓ ÉLETTARTAM
2013-ban Magyarországon a nők születéskor várható élettartama 78,7 év, míg a férfiaké 72,0 
év volt.5 A 2. ábra alapján megfigyelhető, hogy a születéskor várható élettartam 2005 óta 
mind a nőknél, mind a férfiaknál növekvő tendenciát mutat az EU-ban és Magyarországon is. 
Hazánkban 1,6 évvel emelkedett a nők és 2,9 évvel a férfiak születéskor várható élettartama az 
elmúlt 8 évben. Habár a magyar adat az EU13 országokkal összevetve nem tér el jelentősen, 
az EU-hoz 2004 előtt csatlakozott országok értékéhez képest a lemaradás még most is jelen-
tős: nők esetében 5, férfiak esetében 7 év.  
A 65 éves korban várható élettartamot vizsgálva is hasonló következtetést lehet levonni. 2013-

3 2015.07.07-es 11:13-kor elérhető link: http://statinfo.ksh.hu/
Statinfo/haDetails.jsp?query=kshquery&lang=hu

4 http://www.oefi.hu/halalozas/ 
5 https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsd001b.html

2. ábra: A nők és férfiak születéskor várható élettartamának alakulása Magyarországon,
valamint az EU15 és EU13 országokban, 2005-2012
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ban a magyar nők 18,4 évre, a férfiak 14,5 évre számíthattak 65 éves korukban.6 (3. ábra) 
2005-höz viszonyítva javulás tapasztalható ennél a mutatónál is: mind a nők, mind a férfiak 
esetében 1 évvel nőtt a 65 éves korban várható élettartam. Bár megjegyzendő, hogy a magyar 
nők 65 éves korban várható élettartamában az utóbbi egy évben némi csökkenés figyelhető 
meg. Az EU13 országaihoz képest alig marad el a magyar adat, azonban az EU15 értékeihez 
viszonyítva a nők és férfiak esetében is 4 év a lemaradás. 

3.1.4  SZÜLETÉSKOR VÁRHATÓ EGÉSZSÉGES ÉLETÉVEK
A születéskor várható élettartam mellett az egyik legfontosabb egészségmutató a születéskor 
várható egészséges életévek száma, melynek időbeli alakulását mutatja nemenkénti bontás-
ban a 4. ábra. A vizsgált időszak pozitív tendenciája ellenére a legutóbbi évben némi csök-
kenés volt megfigyelhető. 2013-ban nőknél 60,1 férfiaknál 59,1 év volt a születéskor várható 
egészséges életévek száma, amely nőknél 1,4, férfiaknál 2,3 évvel marad el az Európai Unió 
országaiban tapasztalható értéktől.

3. ábra: A nők és férfiak 65 éves korban várható élettartamának alakulása 
Magyarországon, valamint az EU15 és EU13 országokban, 2005-2012

6 http://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tsdde210.html
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3.1.5  CSECSEMŐHALÁLOZÁS8 
Magyarországon 2005 óta csökken a csecsemőhalálozás, a fiúk esetében erőteljesebben, 
33%-kal, a lányoknál mindössze 7%-kal.  (5. ábra) A javulás ellenére a magyar adatok 2011-
ben még mindig jelentősen kedvezőtlenebbek voltak, mint az EU15 országaiban: lányoknál 

4. ábra: Születéskorvárható egészséges életévek számának 
alaulása Magyarországon, nemenként, 2005-2013 7 

5. ábra: Csecsemőhalálozás alakulása Magyarországon,
valamint az EU15 és EU13 országokban, 2005-2012

7 Az adatok forrása a EUROSTAT adatbázisa. (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database)
8 Csecsemőhalálozás: az egy éves kor előtt bekövetkező halálesetek  
  száma osztva az élve születések számával egy adott évben
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az arány 139%, fiúknál 136%. Az EU13-hoz képest 2012-ben a lányok esetében közel azonos 
mértékűnek, a fiúknál azonban jóval alacsonyabbnak (78%) bizonyultak a magyar adatok. 

1. PANEL: ALACSONY SZÜLETÉSI SÚLY

A csecsemőhalálozás mellett fontos mutató az alacsony születési súllyal világra jött gyermekek 
aránya az összes élve született gyermekek számához viszonyítva. (6. ábra) Az ábrán is látható, 
hogy ebben a mutatóban Magyarországon 2005 óta enyhén növekvő tendencia figyelhető 
meg. A vizsgált 8 évben az EU13 és EU15 országokhoz képesti magyar különbség növekedett, 
2011-ben 20%-kal volt magasabb az EU15 országaira jellemző értéknél, és 25%-kal az EU13 
országokéra jellemzőnél.

3.1.6  ÖSSZES HALÁLOZÁS
Összhangban a születéskor várható élettartam alakulásával, a hazai összes halálozás aránya is 
csökkenő tendenciát mutat 2005 óta. Ennek ellenére 2011-ben, azaz az utolsó évben, amikor a 
magyar adatok mind az EU15-tel, mind pedig az EU13-mal összehasonlíthatók voltak, messze 
magasabb (167%) volt a magyar halálozási arány, mint az EU15 országokban. A magyar adat 
a nők esetében több mint másfélszerese (159%), a férfiaknál közel kétszerese (179%) volt az 
EU-hoz 2004 előtt csatlakozott országokra jellemző értékeknek. Az EU13 országokkal össze-
hasonlítva a magyar összes halálozásra vonatkozó adatok alig voltak magasabbak. (7. ábra) 

6. ábra: 2500 g alatti születési súlyú gyermekek aránya az élveszületettek körében 
Magyarországon valamint az EU15 és EU13 országokban, 2005-2012
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3.1.7 KORAI HALÁLOZÁS9

Magyarországon minden negyedik ember 65 éves kora előtt hal meg. A 7. ábráról leolvasható, 
hogy a 65 év alattiak halálozási arányai hasonlóan alakultak mindkét nemben az EU orszá-
gokhoz viszonyítva, mint az összes halálozásé. Magyarországon 2005 óta csökkenő tendencia 
figyelhető meg mindkét nem esetében, habár férfiak esetében a javulás üteme nagyobb mértékű. 
Míg az EU13 országaihoz képest nem volt tapasztalható jelentős eltérés, az EU15 országaihoz 
viszonyított lemaradás jelentős. 2011-ben a nőknél közel kétszeres (189%), a férfiaknál több mint 
kétszeres (233%) volt a magyar korai halálozási arány, mint az EU15 országaiban. (8. ábra) 

7. ábra: Az összes halálozás alakulása Magyarországon, valamint 
az EU15 és EU13 országokban, 2005-2012

8. ábra: Korai halálozás alakulása Magyarországon, valamint 
az EU15 és EU13 országokban, 2005-2012

9 A 65 éves kor előtt bekövetkező halálozás
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3.1.8  HALÁLOKOK SZERINTI ÖSSZES HALÁLOZÁS
Mivel a férfiak és nők halálokok szerinti megoszlása jelentős különbséget mutat, ezért ezek 
bemutatása is különválasztva történik.
2013-ban a nők összes halálozásának legnagyobb részét a keringési rendszer betegségei 
tették ki (55%), ezt követték a daganatok (23%), majd a légzőrendszer (5%) és az emésztőre-
ndszer betegségei (4%). A nők összes halálozásának 3-3%-áért voltak felelősek a morbiditás 
és mortalitás külső okai, a mentális és viselkedési zavarok és az endokrin, táplálkozási és 
anyagcsere betegségek. (9. ábra).

A férfiak esetében az első két leggyakoribb halálok nem különbözött a nőknél megfigyelttől, 
azaz itt is a keringési rendszer betegségei (45%) és a daganatok (29%) vezettek. Az összes 
halálozás 6%-ért azonban három további betegség volt felelős: a morbiditás és mortalitás 
külső okai, a légzőrendszer betegségei, valamint az emésztőrendszer betegségei. (10. ábra)

9. ábra: A nők összes halálozásának ok szerinti megoszlása Magyarországon, 2013
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Mivel Magyarországon mind a nőknél, mind a férfiaknál a keringési rendszer betegségei és a 
daganatos megbetegedések okolhatók a halálozások háromnegyedéért, ezért célszerű rész-
letesebben megvizsgálni e betegségcsoportok halálozási adatainak időbeli változását az EU 
országok adataival történő összehasonlítással. A részletes összehasonlítás során a keringési 
rendszer esetében a 2 leggyakoribb, a daganatos betegségek esetén pedig nőknél az 5, férfi-
aknál a 4 leggyakoribb betegség került kiválasztásra. 

Az 1. táblázat értékei alapján megállapítható, hogy a magyar nők 2011-es halálozási arányai 
minden vizsgált betegség esetében magasabbak voltak az EU15 országok megfelelő értékei-
nél, és az EU13-hoz viszonyítva is csak az agyérbetegségek és a méhnyakrák okozta halálozás 
tekintetében volt kedvezőbb a helyzet Magyarországon. A keringési rendszer betegségei okozta 
halálozás gyakorisága a 2,5-szerese, az iszkémiás szívbetegség okozta halálozásé 4-szerese, 
az agyérbetegségek okozta halálozásé pedig kétszerese volt az EU15 megfelelő értékeinek. Az 
EU13-hoz viszonyítva kevésbé volt rossz a helyzet, de az iszkémiás szívbetegség, a tüdőrák és 
a vastag- és végbélrák okozta halálozásban még így is jelentős volt Magyarország lemaradása. 
2005 és 2011 között a vizsgált halálokok közül a keringési rendszer betegségeinél jelentősebb 
javulás, míg a tüdőrák esetében komoly romlás (126%) volt megfigyelhető. Ezeket a változá-
sokat az EU15 országokéval összehasonlítva látható, hogy csupán az összes halálozás 1%-át 
kitevő méhnyakrák esetében csökkent hazánk lemaradása, sok esetben ez – a magyar adatok 
2005 óta megfigyelhető javulása mellett is – tovább nőtt. Az iszkémiás szívbetegség miatti halá-
lozásoknál 40%-kal, a tüdőrák esetében 24%-kal nőtt a lemaradás. Az EU13 országaival össze-
hasonlítva is tovább növekedett Magyarország lemaradása a vizsgált halálokok többségében.

10. ábra: A férfiak összes halálozásának ok szerinti megoszlása Magyarországon, 2013 19
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A férfiak halálozásának hasonló összehasonlítása még kedvezőtlenebb megállapításokhoz 
vezet. A 2011-es, magyar férfiakat érintő adatok minden esetben magasabbak voltak az EU15 
országok adataihoz képest, és az EU13-hoz viszonyítva is csak az agyérbetegségek okozta 
halálozás tekintetében volt Magyarországon kedvezőbb a helyzet. A magyar férfiak körében 
több mint 2,5-szer volt nagyobb a keringési rendszer betegségei okozta halálozás gyakorisága, 
mint az EU15 tagországaiban, míg az EU13 országokéval közel azonos volt. Részleteseb-
ben vizsgálva, az iszkémiás szívbetegség okozta halálozási arány Magyarországon 3,3-szor 
volt nagyobb, mint az EU15-ben és 36%-kal magasabb, mint az EU13-ban. Agyérbetegség 
következtében a magyar férfiak 2,6-szor többen haltak meg arányaiban, mint az EU15-ben 
élő férfiak, viszont 11%-kal kevesebben, mint az EU13-ban élők. A daganatos megbetege-
déseket vizsgálva a tüdőrák, a vastag- és végbélrák következtében 2-szer, míg szájüregi rák 
következtében több mint 3,5-szer gyakrabban haltak meg Magyarországon 2011-ben, mint 
az EU15 országaiban. Az EU13 országaival összevetve ezek az arányok kevésbé rosszak, de 
a lemaradás itt is számottevő. 2005 és 2011 között a férfiaknál a keringési rendszer beteg-
ségei miatti halálozásban jelentősebb csökkenés (20%), a daganatoknál többnyire stagnálás 

1. táblázat: Kiemelt betegségek okozta összes halálozás nemzetközi összehasonlítása
nemenként.(A táblázatban a viszonyszámok 5%-os vagy annál nagyobb és 

Magyarország szempontjából kedvezőtlenebb értékek piros színnel, míg az 5%-os 
vagy annál nagyobb és Magyarország szempontjából kedvezőbb értékek zöld 

színnel vannak jelölve. Az 5%-nál kisebb viszonyszámok szürke színűek.) 10 

10  Az 1. és 2. táblázatban a tüdődaganat kifejezés a légcső-, hörgő-, és tüdő daganatokat 
jelöli, a szájüregi daganat pedig az ajak-, szájüreg-, és garat daganatokat jelzi.

Halálesetek 
száma

Részarány az összes 
haláleset

%-ban
EU15 EU13 HU HU/EU15 HU/EU13

Összes halálok 64 884 100% 159% 109% -12% -1% 2%
Keringési rendszer betegségei 35 379 55% 246% 98% -20% 5% -2%

Iszkémiás szívbetegség 17 469 27% 414% 141% -21% 40% -6%
Agyérbetegség 7 401 11% 205% 80% -24% 2% 1%

Egyéb szívbetegség 3 264 5% 87% 54% 17% 25% 5%
Daganatok 15 214 23% 142% 126% 3% 10% 10%

3 173 5% 197% 190% 26% 24% 19%
2 167 3% 116% 120% -3% 6% 4%

Vastag- és végbél 2 242 3% 178% 144% -2% 12% 6%
Hasnyálmirigy 1 033 2% 127% 127% 9% 5% 5%
Méhnyak 405 1% 296% 79% -7% -5% 1%

Összes halálok 61 894 100% 179% 107% -15% -3% -3%
Keringési rendszer betegségei 27 600 45% 263% 101% -20% 7% -5%

Iszkémiás szívbetegség 14 635 24% 330% 136% -21% 17% -7%
Agyérbetegség 5 427 9% 263% 89% -22% 13% 0%

Daganatok 18 060 29% 159% 124% -1% 12% 7%
5 418 9% 197% 135% -1% 17% 12%

Szájüreg 1 146 2% 367% 183% -10% -16% -23%
Vastag- és végbél 2 865 5% 224% 155% 8% 32% 11%
Prosztata 1 211 2% 106% 99% 2% 13% 4%

FÉRFIAK

NYERS HALÁLOZÁSI ADATOK STANDARDIZÁLT HALÁLOZÁSI ARÁNYOK

MAGYAR ADATOK, 2013
MAGYAR ADATOK AZ EU 2004 

TAGORSZÁGAINAK %-BAN, 2011
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figyelhető meg, egyedül a szájüregi daganatok esetében volt 10%-os csökkenés. A vizsgált 
magyar adatok időbeli változása a szájüregi rák kivételével elmaradt az ugyanazon időszakban 
bekövetkezett változásoktól az EU15 országaiban, ennek következtében lemaradásunk nőtt. 
Az EU13 országokhoz képest ez a különbség inkább stagnálást mutat.
Magyarországon a méhnyakrák és az emlőrák megelőzése céljából szervezett szűrővizsgálatot 
végeznek. A 45-65 év közötti nők emlőszűrésére kétévenként, a 25-65 év közötti nők a méh-
nyakszűrésre háromévenként kerül sor. A szervezett szűrések fókuszában álló daganattípusok 
magyar és európai halálozási arányainak időbeli alakulását mutatja a 11. ábra és a 12. ábra.

11. ábra: A méhnyakrák okozta halálozás alakulása Magyarországon, 
valamint az EU15 és EU13 országokban, 1980-2011

12. ábra: Az emlőrák okozta halálozás alakulása Magyarországon, 
valamint az EU15 és EU13 országokban, 1980-2011
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Mint ahogyan az a 11. ábráról is kitűnik, a méhnyakrák okozta magyar halálozások aránya 
1980 óta egyenletesen csökkenő tendenciát mutat, 2011-ben a magyar érték az EU13-ban 
tapasztaltnál kedvezőbb volt, azonban az EU15 értékének még így is háromszorosa. A méh-
nyak szervezett szőrvizsgálata 2003-tól került bevezetésre. A 12. ábrán az emlőrák okozta 
halálozás esetében 1994 óta tartó csökkenő tendencia figyelhető meg a magyar értékekben, 
amely még így is jócskán elmarad az EU13-ban vagy az EU15-ben tapasztalttól. Az emlő 
szervezett szűrése 2001 decemberétől került bevezetésre. 

3.1.9  HALÁLOK SZERINTI KORAI HALÁLOZÁS
A nők összes halálozásának 17%-át kitevő korai halálozás, azaz a 65 éves kor előtt bekövet-
kezett halálozás tekintetében az első helyen a daganatok (46%), második helyen a keringési 
rendszer betegségei (24%) állnak. Ezeket követik a korai halálozások közel azonos arányát 
kitevő okok, az emésztőrendszeri betegségek, a morbiditás és mortalitás külső okai és a 
légzőrendszer betegségei. (13. ábra)

2013-ban a férfiak korai halálozása az összes halálozás 34%-át tette ki és haláloki megoszlása 
jelentősen eltért a nőknél megfigyelttől. Habár a legtöbb halálozásért férfiak esetében is a 
daganatok (35%) és a keringési rendszer betegségei (31%) feleltek, a morbiditás és mortalitás 

13. ábra: A nők korai halálozásának ok szerinti megoszlása Magyarországon, 2013

11 A morbiditás és mortalitás külső okainak megfelelő csoport tagjaira a 
jelentés további részében sérülésekként történik hivatkozás. 
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külső okainak következtében11 (12%) bekövetkezett korai halálozás lényegesen nagyobb rész-
arányt képviselt, mint a nőknél. (14. ábra)

Mivel Magyarországon mind a nőknél, mind a férfiaknál a keringési és daganatos megbetegedé-
sek felelősek a korai halálozások több mint kétharmadáért, így ezek a betegségcsoportok rész-
letesebb nemzetközi összehasonlításra kerültek csakúgy, mint az összes halálozás esetében. A 
részletes összehasonlítás során a keringési rendszer esetében a 2 leggyakoribb, a daganatos 
betegségek közül pedig nőknél az 5, a férfiaknál a 4 leggyakoribb betegség került kiválasztásra. 

A 2. táblázat értékei alapján megállapítható, hogy 2011-ben a magyar nők korai halálozási ará-
nya közel 2-szerese volt az EU15 országokban megfigyelhetőnek, és még az EU13 országaihoz 
képest is rosszabbul alakult. Az egyes betegségek esetében az EU15 országokhoz viszonyítva 
minden esetben kedvezőtlenebb volt a magyar adat, például az iszkémiás szívbetegség ese-
tében 4,5-szeres, agyérbetegségek esetében 2,5-szeres volt a hazai korai halálozások ará-
nya. Az EU13-hoz képest egyedül a petefészekrák esetében volt számottevően kisebb a korai 
halálozás gyakorisága Magyarországon. A többi vizsgált betegségben jóval magasabb a korai 
halálozás aránya: például tüdőrák esetén több mint 2-szeres. 2005 és 2011 között a kerin-
gési rendszer betegségeiben, főként az iszkémiás szívbetegség esetében a korai halálozási 
arányra csökkenés volt jellemző Magyarországon, melynek hatására az EU15 országaitól való 

14. ábra: Férfiak korai halálozásának ok szerinti megoszlása Magyarországon, 2013
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lemaradásunk némileg csökkent, az EU13-hoz képest pedig nem változott. A rosszindulatú 
daganatok esetében a hasnyálmirigy-, a tüdő- és a petefészek daganatok okozta korai halá-
lozások aránya 2005 óta romló tendenciát mutatott, míg a többi daganat esetében stagnálás 
volt megfigyelhető Magyarországon. Ugyanakkor az összes vizsgált daganat esetében tovább 
nőtt a magyar nők lemaradása az EU15 és az EU13 országokhoz képest. 

A férfiak korai halálozásainak nemzetközi összehasonlítása is hasonló megállapításokhoz 
vezet. 2011-ben a magyar férfiak korai halálozási aránya az EU15 országokban megfigyelhető-
nek több mint 2-szerese volt, és még az EU13 országaihoz képest is számottevően rosszabb-
nak mutatkozott. Az egyes betegségeket külön vizsgálva az is megállapítható, hogy 2011-ben 
mind az EU15, mind az EU13 országaiban kisebb volt a korai halálozás aránya a vizsgált 
betegségek esetében, mint Magyarországon. A szájüregi rák esetében közel 5-szöröse, az 
iszkémiás szívbetegség és agyérbetegség esetében pedig 4-szerese volt a magyar érték az 
EU15 adatainak. A férfiak korai halálozásait tekintve, 2005 és 2011 között mintegy ötödével 
csökkent Magyarország elmaradása az EU15-höz és valamivel kisebb mértékben az EU13-hoz 
viszonyítva. Az EU15-höz viszonyított javuló helyzet főként a keringési rendszer betegségeiben 
mutatkozó, gyorsabb javulással magyarázható. Az EU13 országok korai halálozási arányában 
jelentkező javulás mértékét Magyarországon – a vizsgált betegségek közül – csak a szájüregi 
rák okozta korai halálozási arány csökkenése múlta felül. A tüdőrák és a hasnyálmirigyrák korai 
halálozási arányában ugyanakkor komoly romlást lehet kimutatni mind az EU15, mind az EU13 
országokkal való összehasonlításban.

2. táblázat: Kiemelt betegségek okozta korai halálozás nemzetközi összehasonlítása
nemenként. (A táblázatban a viszonyszámok 5%-os vagy annál nagyobb és

Magyarország szempontjából kedvezőtlenebb értékek piros színnel, míg az 5%-os
vagy annál nagyobb és Magyarország szempontjából kedvezőbb értékek zöld 

színnel vannak jelölve. Az 5%-nál kisebb viszonyszámok szürke színűek.)

halálesetek száma

Részarány a 65 éves 

haláleset %-ban

EU15 EU13 HU HU/EU15 HU/EU13

Összes halálok 10 729 100% 189% 122% -10% -5% 4%
Keringési rendszer betegségei 2 531 24% 324% 112% -21% -8% -1%

Iszkémiás szívbetegség 1 141 11% 447% 153% -23% -7% 0%
Agyérbetegség 555 5% 294% 97% -19% 8% 14%

Egyéb szívbetegség 316 3% 182% 67% -13% 4% -15%
Daganatok 4 957 46% 171% 133% 3% 14% 13%

1 407 13% 251% 218% 19% 19% 15%
762 7% 118% 118% -4% 10% 9%

Petefészek 301 3% 134% 91% 11% 24% 16%
Vastag- és végbél 482 4% 206% 150% -1% 11% 5%
Hasnyálmirigy 247 2% 170% 146% 28% 35% 28%

Összes halálok 21 249 100% 233% 113% -18% -17% -6%
Keringési rendszer betegségei 6 602 31% 356% 112% -20% -2% -5%

Iszkémiás szívbetegség 3 530 17% 373% 141% -21% 5% 1%
Agyérbetegség 1 167 5% 415% 99% -21% 4% 2%

Daganatok 7 416 35% 222% 142% -7% 9% 7%
2 569 12% 272% 158% -3% 27% 17%

Szájüreg 803 4% 487% 208% -14% -12% -26%
Vastagbél- és végbél 913 4% 259% 170% -4% 9% 8%
Hasnyálmirigy 365 2% 197% 135% 9% 21% 15%

FÉRFIAK

NYERS HALÁLOZÁSI ADATOK STANDARDIZÁLT HALÁLOZÁSI ARÁNYOK

MAGYAR ADATOK, 2013
MAGYAR ADATOK AZ EU 2004 

TAGORSZÁGAINAK %-BAN, 2011
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3.1.10  ELKERÜLHETŐ HALÁLOZÁS
A szükséges egészségügyi ellátás megfelelő időben történő igénybevételével elkerülhető 
halálozás, rövidebben, az elkerülhető halálozás mutatót az ellátórendszer minőségének jel-
lemzésére vezették be a 70-es években.12 A mutató számítása nemzetközi standard mód-
szertan szerint történik: adott betegségekre, illetve életkori csoportokra meghatározzák az 
elfogadott orvosi beavatkozásokkal elkerülhető halálesetek számát. Ennek mértékét részben 
az egészségügyi kapacitások hozzáférhetősége, részben pedig az ellátásra szoruló egyének 
igénybevételi hajlandósága befolyásolja.13 Az előbbit a rendelkezésre álló ellátások, illetve az 
azok igénybevételének főként földrajzi, időbeli, fizikai, anyagi és pszichológiai körülményei 
határozzák meg. Az utóbbit az egyén egészségkultúrája befolyásolja, amelyet öröklött és a 
környezetével való korábbi kölcsönhatásai során, különösen az egészségügyi ellátás igénybe-
vételével kapcsolatban szerzett tapasztalatai szabnak meg. 

Minden negyedik 65 éves kor előtt bekövetkező halálozás, azaz mintegy 7600 haláleset – a 
szükséges és megfelelő időben igénybe vett beavatkozással – elkerülhető lett volna Magyaror-
szágon 2013-ban. Bár hazánkban 2005 óta csökken az elkerülhető halálozási arány (15. ábra), 
de még így is az utolsók között szerepel az OECD államok között14 , és a csökkenés éves 
ütemét tekintve is a sereghajtók közé tartozik.

15. ábra: Az elkerülhető halálozás változása Magyarországon, 2005-2013

12 Rutstein D, Berenberg W, Chalmers T, Child C, Fishman A, Perrin E. 
Measuring the quality of medical care. N Engl J Med 1976; 294:582–8.
13 Vitrai J, Bakacs M, Gémes K, Kiss N, Kövi R, Uzzoli A. Egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés egyenlőtlenségei Magyarországon. EgészségMonitor, Budapest, 2011.
14 Gay, J. G. et al. (2011), Mortality Amenable to Health Care in 31 OECD Countries: 
Estimates and Methodological Issues, OECD Health Working Papers, No. 55, 
OECD Publishing.http://dx.doi.org/10.1787/5kgj35f9f8s2-enOECD
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Az alábbi térképen megfigyelhető, hogy Magyarországon a járások elkerülhető halálozásának mér-
téke jelentősen eltérő: az eltérés a legnagyobb (Devecseri járás) és a legkisebb (Budapest 12. kerü-
let) elkerülhető korai halálozási arányt mutató járások között több mint 4-szeres, és az országos 
területi egyenlőtlenséget mérő Gini együttható közepes, 14%-os egyenlőtlenséget jelez. (16. ábra)

3.1.11  DOHÁNYZÁSNAK TULAJDONÍTHATÓ HALÁLOZÁS
A dohányzásnak tulajdonítható halálozások számítása a Centers for Disease Control and Pre-
vention (CDC) eljárása alapján történt. Ennek lényege az, hogy a halálozás dohányzásnak 
tulajdonítható részarányának becsléséhez figyelembe veszik a dohányzás prevalenciáját és 
a dohányzás következtében kialakuló betegségek halálozási kockázatát.15 A dohányzásnak 
tulajdonítható halálozás arányának 2005 és 2013 közötti magyarországi alakulását mutatja a 
17. ábra. Az adatok időbeli változása alapján megállapítható, hogy 2005 óta a férfiak körében 
enyhe csökkenés figyelhető meg, míg nőknél stagnálás mutatkozik. Míg 2005-ben 31 volt a 10 
ezer főre számolt standard halálozási arányszám, addig 2013-ra ez 27-re változott. Nőknél ez 
az arányszám mindkét évben 11/10 ezer fő körül mozgott. 

16. ábra: Megfelelő egészségügyi ellátással elkerülhető korai 
halálozás járásonként, 2013 (SHA/10 ezer fő)

15 http://www.oefi.hu/halalozas/DTHmodszertan.pdf
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Az Európai Unió tagországaival való összehasonlításhoz a WHO által becsült dohányzással 
összefüggő halálozás, azaz néhány, a dohányzással egyértelműen összefüggésbe hozható 
betegség miatti halálozás mutatója használható.16 A 2005 és 2012 között becsült értékek alap-
ján megállapítható, hogy Magyarországon a dohányzással összefüggő halálozás aránya az 
európai trendeknek megfelelően csökkenő tendenciát mutatott: 2005-höz viszonyítva a 2012-
ben mért érték 85% volt a nőknél és 83% a férfiaknál. (18. ábra)

16  Ajak, szájüreg, garat rosszindulatú daganata (C00-C14), Gyomor rosszindulatú daganata 
(C15), Légcső, hörgő, tüdő rosszindulatú daganata (C32-C34), Iszkémiás szívbetegség 
(I20-I25), Agyérbetegségek (I60-I69) Idült alsó légúti betegségek (J40-J47) 

17. ábra: A dohányzásnak tulajdonítható halálozás alakulása Magyarországon

18. ábra: Dohányzással összefüggő halálozás alakulása nemenként Magyarországon,
valamint az EU15 és az EU13 országokban, 2005-2012
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2011-ben azonban az EU15 országokban becsült értéknek még így is több mint két és fél-
szerese (nők: 274%; férfiak: 262%) volt, és az EU13 országokkal összevetve is közel 30%-os 
többletet (129% és 126%) mutatott.

3.1.12  ALKOHOLFOGYASZTÁSNAK TULAJDONÍTHATÓ HALÁLOZÁS
A dohányzáshoz hasonló pontos számítások sajnos nem állnak rendelkezésre a túlzott alkohol-
fogyasztással összefüggő magyar halálozási arányokról, azonban a WHO alkoholfogyasztás-
nak tulajdonítható halálozási becslése felhasználható az európai országok összehasonlítására. 
A 19. ábra alapján elmondható, hogy a férfiaknál kifejezettebben javuló tendencia ellenére 
2012-ben a magyar értékek mindkét nem esetében még mindig rosszabbak, mint az EU15 
vagy az EU13 országaiban. Az alkoholfogyasztással összefüggő halálozások nemek szerinti 
megoszlása is jelentősen eltér: 2012-ben a magyar férfiak alkoholfogyasztással összefüggő 
halálozási aránya háromszorosa volt a nőknél megfigyeltnek. 

3.2.  EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT A 2014-ES EURÓPAI LAKOSSÁGI
EGÉSZSÉGFELMÉRÉS ELŐZETES ADATAI ALAPJÁN

3.2.1  KIEMELT MEGÁLLAPÍTÁSOK
1. 2014-ben a magyar felnőtt lakosság több mint 60%-a tartotta egészségét jónak vagy 

nagyon jónak és csupán egytizede rossznak vagy nagyon rossznak, mely a 2009-es 
adatokhoz képest javulást mutat.

2. A magyar felnőtt lakosság 20%-a mindennapi tevékenysége során mérsékelten kor-
látozottnak, 9,2%-a súlyosan korlátozottnak vallotta magát. Míg a súlyos korláto-
zottság gyakorisága nem változott 2009 óta, a mérsékelt korlátozottság gyakorisága 
több mint 10%-kal csökkent.

19. ábra: Alkoholfogyasztással összefüggő halálozás alakulása nemenként 
Magyarországon, valamint az EU15 és az EU13 országokban, 2005-2012
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3. A lakosság körében a legelterjedtebb krónikus betegségek a magasvérnyomás, a 
derék- vagy hátfájás és a szív- és érrendszeri betegségek. További gyakori orvos 
által diagnosztizált megbetegedés még az allergia (12%) és a lakosság 8%-át érintő 
cukorbetegség.

4. A magyar felnőtt lakosság 54%-a túlsúlyos vagy elhízott. Önbevallás alapján a fiatal 
felnőtt nők 23%-a, a férfiak 40%-a volt túlsúlyos vagy elhízott, és ez az arány az 
életkor előrehaladtával egyre nőtt. A 2009-es adatokkal összevetve megállapítható, 
hogy kisebb csökkenés (4,4%) csak a középkorú nőknél figyelhető meg.

5. 2014-ben a magyar lakosság egytizede későn vagy egyáltalán nem jutott hozzá a 
megfelelő egészségügyi ellátáshoz a lakóhelye és az egészségügyi intézmény közti 
nagy távolság, nehézkes közlekedés vagy anyagi okok miatt.

6. A felnőtt lakosság egy nyolcada szenvedett el 2014-ben balesetet otthonában, szaba-
didős tevékenység vagy közúti közlekedés során, akik közel kétharmada (63%) egész-
ségügyi ellátást vett igénybe sérülése miatt. 

3.2.2  MÓDSZERTANI BEVEZETŐ
Az egészségi állapot és a legjelentősebb befolyásoló tényezők népegészségügyi szempontból 
nélkülözhetetlen populációs becslésére a lakossági egészségfelmérések a legalkalmasab-
bak. Az alábbiakban a 2014-es Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF) előzetes adatai17 

alapján a lakosság egészségi állapota, illetve a kockázati egészségmagatartások gyakorisága 
kerül bemutatásra. Ahol a felmérések kérdései erre lehetőséget adtak, ott a 2009-es és 2014-
es ELEF adatainak összehasonlítása is megtörtént. Megjegyzendő, hogy a 2009-es felmérés 
még a 2001. évi, a 2014-es pedig a 2011. évi népszámlálásból kialakított és továbbvezetett 
népességszámot használta sarokszámként a súlyozáshoz. Emiatt a két felmérés becslései 
közötti (kisebb) változások nem feltétlenül jelentenek tényleges változást, ezeket a mintavételi 
hibán túl okozhatja az eltérő alapú sarokszám használata és az eltérő népességmegoszlás is. 
Az összehasonlíthatóságot befolyásoló tényezőket a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) még 
vizsgálja, így ezen eredmények értelmezésénél javasolt körültekintően eljárni. Az eredmények 
értelmezésénél fontos figyelembe venni, hogy a 2014-es ELEF gyorsjelentéséből származó 
adatok a 15 év feletti magyar populációra vonatkoznak, míg a nem és korcsoportos bontások 
a 18 év feletti felnőtt populációra18.   

3.2.3  VÉLT EGÉSZSÉG 
A KSH adatai szerint 2014-ben a 15 év feletti magyar lakosság több mint tizede (11,1%) tartotta 
egészségét rossznak vagy nagyon rossznak, és kicsit több mint negyede (27,5%) kielégítőnek, 
azaz a lakosság közel kétharmada (61,4%) jónak vagy nagyon jónak ítélte meg egészségét. 
(3. táblázat) A fiatalok (18-34 év) kevesebb mint 1%-a, a középkorúak (35-64 év) 10%-a, míg 
az idősebbek (65+ év) mintegy 30%-a mondta rossznak vagy nagyon rossznak az egészségi 

17 Európai lakossági egészségfelmérés, 2014. Statisztikai tükör 2015/29. 2015.
április 30. valamint néhány kiemelt mutatóra a KSH előzetes számításai 
18 A serdülőkorúak egészség sajátosságairól részletesebb információval a HBSC 
vizsgálat (http://www.ogyei.hu/aktivitas/HBSC_jelentes) és az ESPAD (http://
www.espad.org/hungary) vizsgálat eredményei szolgálhatnak. 
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állapotát. Az ELEF2009-es eredményekhez képest minden korcsoportban csökkent a rossz 
vagy nagyon rossz vélt egészség.

 3.2.4  KORLÁTOZOTTSÁG, HOSSZAN TARTÓ BETEGSÉG
2014-ben a lakosság 55%-ának állt fenn krónikus betegsége, azonban ez nem jelentette min-
den esetben, hogy a betegség korlátozza mindennapi életvitelüket. Krónikus betegségük elle-
nére is sokan érezték magukat egészségesnek, ami bizonyíthatja, hogy megfelelő kezeléssel 
panaszmentes állapot is elérhető a krónikus betegeknél. A lakosság 20%-a mindennapi tevé-
kenysége során mérsékelten korlátozottnak, 9,2%-a súlyosan korlátozottnak vallotta magát. A 
fiatalok 2%-át, a középkorúak 8%-át és az idősebbek negyedét súlyosan korlátozta valamilyen 
krónikus betegség, vagy egészségprobléma 2014-ben. (4. táblázat) A 2009-es adatokhoz 
viszonyítva minden korcsoportban – legjobban a fiatal nőknél – emelkedett a súlyosan korlá-
tozó krónikus betegségek aránya.

3.2.5  KRÓNIKUS BETEGSÉGEK ALAKULÁSA 
A legelterjedtebb orvos által diagnosztizált krónikus betegségek a magasvérnyomás (31%), a 
derék- vagy hátfájás (21%) és harmadikként a további szív- és érrendszeri betegségek voltak 
2014-ben az ELEF előzetes eredményei szerint. További gyakori megbetegedés az allergia 
(12%) és a lakosság 8%-át érintő cukorbetegség. A krónikus megbetegedések korcsoportok 
szerinti előfordulását vizsgálva megállapítható, hogy a fiatal férfiaknál és nőknél a leggyakoribb 
orvos által diagnosztizált betegség az allergia, a derékfájdalom, az asztma és a magasvérnyo-
más. (5. táblázat) Az idősebbeknél a magasvérnyomás előfordulása kétszer gyakoribb, mint a 
középkorúaknál, míg az agyvérzés előfordulása háromszor gyakoribb, mind a férfiaknál, mind 
a nőknél. 

3. táblázat: A rossz vagy nagyon rossz vélt egészségi állapot 
aránya 2014-ben és változása 2009-hez viszonyítva

4. táblázat: A korlátozottság aránya 2014-ben és változása 2009-hez viszonyítva
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3.2.6  TESTTÖMEGINDEX
A felmérésben az elhízás mértékét az általánosan elfogadott testtömegindex (TTI), azaz – a 
kérdésekre adott válasz alapján – a kilogrammban mért testsúly és a méterben mért test-
magasság négyzetének hányadosával állapították meg.19 A felmérés eredményei szerint a 
magyar lakosság 54%-a túlsúlyos vagy elhízott kategóriába tartozik20. A nemek között lénye-
ges különbség figyelhető meg: míg a nők 48%-ának, addig a férfiak 61%-ának volt magas a 
testtömegindexe 2014-ben. A két nem közötti eltérés főként az enyhébb, a túlsúlyos kategória 
gyakoriságából fakad (28%, illetve 39%), mivel az elhízottakat tekintve alig figyelhető meg elté-
rés a nők és a férfiak között (20%, illetve 21%).
Korcsoportok szerint a fiatal nők 23%-a, míg a fiatal férfiak 40%-a volt túlsúlyos vagy elhízott. A 
kor előrehaladtával ez az arány egyre nő, a középkorú nők 53%-a, a középkorú férfiak 72%-a, 
valamint az idősebb nők 65%-a és az idősebb férfiak 72%-a volt túlsúlyos vagy elhízott. 2009-
hez viszonyítva csak a középkorú nőknél figyelhető meg változás: több mint 4%-kal csökkent 
a túlsúlyosak vagy elhízott aránya (6. táblázat).

5. táblázat: Orvos által diagnosztizált krónikus betegségek aránya 2014-ben 

19 Megjegyzendő, hogy az önbevalláson alapuló TTI alulbecsüli a valós értéket, 
mert a válaszolók általában magasabbnak és soványabbnak vallják magukat.
20 Túlsúlyos kategóriába tartoztak a 25-30 BMI közöttiek, elhízottnak a 30 BMI feletti személyek.
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2. PANEL: TESTTÖMEG-INDEX MÉRT ADATOK ALAPJÁN

2014-ben az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) által az ELEF2014 
almintáján elvégzett Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálatban (OTÁP2014) a 
testtömeget és testmagasságot hitelesített mérőeszközökkel mérték meg. Mivel ugyanazon 
személyek vettek rész a két vizsgálatban, lehetőség nyílt a testtömegre és testmagasságra 
vonatkozó ELEF2014 kérdőíves adatokat összevetni az OTÁP2014 mért értékeivel. Az összeha-
sonlítás eredményei szerint a mérések alapján a túlsúlyos és elhízott felnőttek aránya 64%, ami 
10%-kal magasabb, mint az ELEF2014 önbevalláson alapuló gyakorisága! A felnőtt nők 62%-
a, a férfiak 67%-a, azaz mintegy 5 millió ember rendelkezett súlytöbblettel Magyarországon. 
Az életkor emelkedésével egyre magasabb a túlsúlyosak és elhízottak aránya. A 18-34 éves 
nők több mint harmada, a 35-64 évesek kétharmada, az idősebbek több mint háromnegyede 
súlyfelesleggel rendelkezett 2014-ben. A fiatal férfiak kétötöde, a középkorúak háromnegyede 
és az idősebb korosztály már több mint négyötöde túlsúlyos vagy elhízott volt.

3.2.7  ELMARADT EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
A 2014-es ELEF-ben a fiatal felnőttek 17%-a, a középkorúak 26%-a, az idősebbek 23%-a 
számolt be arról, hogy bár megítélése szerint szüksége lett volna valamilyen egészségügyi 
ellátásra, de vagy későn jutott csak hozzá, vagy nem vette igénybe a lakóhelye és az egész-
ségügyi intézmény közti nagy távolság vagy nehézkes közlekedés miatt, vagy mert anyagi 
okok miatt nem tudta azt megengedni magának. Nemek szerinti bontásban ennek aránya 
fiatal nőknél 20%, középkorú nőknél 28%, idősebb nőknél pedig 23%, míg férfiak esetében a 
fiatalok 14%-a, középkorúak és az idősek 23%-a nem jutott hozzá a szükséges egészségügyi 
ellátáshoz.

3.2.8  BALESETEK ELŐFORDULÁSA
A felmérés gyorsjelentése szerint a kérdezést megelőző 12 hónapban a 15 évnél idősebb 
magyar lakosok 6%-át otthonában, 3,6%-át szabadidős tevékenység közben, 2,2%-át közúti 
közlekedés során érte baleset. Az így szerzett sérülésekkel az érintettek 17%-ának legalább 
egy éjszakát kórházban kellett töltenie, 32%-uk sérüléseit kórházban látták el, de nem kellett a 
kórházban éjszakázniuk, 14%-uk orvoshoz vagy egészségügyi szakdolgozóhoz fordult, illetve 
a helyszínen a mentők látták el, 37%-nak pedig egyáltalán nem volt szüksége orvosi ellátásra 
vagy beavatkozásra.
Korcsoportok szerint vizsgálva a magyar fiatalok 5,3%-a szabadidős tevékenység közben 
szenvedett el balesetet, 3,9%-a otthon, és 2,3%-a közúton. (7. táblázat) A közép és időskorúak 
körében az otthon elszenvedett baleset volt a leggyakoribb. Ha a nemeket is figyelembe vesz-

6. táblázat: Túlsúlyosak vagy elhízottak aránya 2014-ben, és a változás 2009-ről
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szük megállapíthatjuk, hogy a fiatal férfiak kétszer nagyobb arányban voltak érintettek közúti 
balesetben, mint a nők, az idősebb nők pedig kétszer gyakrabban otthoni balesetben, mint az 
idősebb férfiak. 

3.3.  ELVESZTETT EGÉSZSÉGES ÉLETÉVEK

3.3.1  KIEMELT MEGÁLLAPÍTÁSOK
1. 2010-ben Magyarországon az összes, elvesztett egészséges életév (ELÉV) 3.714.900 

év volt. Habár az utóbbi években csökkenő tendencia figyelhető meg a magyar egész-
ségveszteség alakulásában, a hazai érték még mindig jócskán, közel 20%-kal megha-
ladja az EU vagy a Visegrádi országokban megfigyelhető értéket.

2. A keringési rendszer betegségei felelősek az elvesztett egészséges életévek 28%-
áért, mindkét nem esetében ezek a legtöbb egészségveszteséget okozó betegségek. 
A keringési rendszer betegségei által okozott egészségveszteségek több mint feléért 
az iszkémiás szívbetegség felel, míg egynegyedéért az agyér betegségek (stroke).

3. A daganatos megbetegedések felelősek az összes egészségveszteség közel egyö-
tödéért. Nemenként vizsgálva a sorrendet a legsúlyosabb mindkét nem esetében a 
tüdőrák (az összes veszteség 6%-a a férfiaknál, és 3% a nőknél), azonban a további 
sorrendben változás figyelhető meg: a férfiak esetében a vastag- és végbél dagana-
tokat (3%) a gyomor- és prosztatarák (1-1%) követi, míg a nők esetében az emlőda-
ganat (3%), a vastag- és végbél daganat (2%), majd a méhnyak- és a petefészek 
daganat (1-1%) következik. 

4. A mozgásszervi megbetegedések alkotják a harmadik legnagyobb egészségvesz-
teséget okozó betegségcsoportot. A nyaki- és háti gerinc fájdalmak által okozott 
veszteségek teszik ki a betegségcsoport jelentős részét. Érdemes megfigyelni, hogy 
ez a betegségcsoport jelentősen több veszteséget okoz a nőknél, mint a férfiaknál.

5. A sérülések és a mentális és viselkedési zavarok is lényegesen több egészségvesz-
teséget okoznak, mint amire a halálozási adatokból következtetni lehet. A sérülések 
az egészségveszteségek közel egy tizedéért felelősek, míg a mentális és viselkedési 
zavarok az összes veszteség több mint 7%-áért. Fontos azonban szem előtt tartani, 
hogy a sérülések között számított önsértések (3%) jelentős többségéért is a mentá-
lis és viselkedési zavarok okolhatók.

6. 15 évnél fiatalabbak esetében az újszülöttkori megbetegedések, főként a koraszü-
lésből adódó komplikációk okozzák a legnagyobb egészségveszteséget (22%), ezt 
követik a mentális és viselkedési zavarok (11%), a táplálkozási hiánybetegségek 
(10%) és a veleszületett rendellenességek (10%).  

7. táblázat: A balesetek előfordulása helyszín szerint 2014-ben
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3.3.2  MÓDSZERTANI BEVEZETŐ
A különböző okokból megromlott egészségnek az adott egyénre, a családjára és a társada-
lomra háruló következményeinek, röviden az egészségveszteségeknek az ismerete lehetővé 
teszi, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló erőforrások célzott felhasználásával a legtöbb 
egészségnyereséget lehessen elérni a népegészségügy területén. Az egészségveszteségek 
mérésére jelenleg a Globális Betegségteher Vizsgálat21 (GBV) által bevezetett Disability-Adjusted 
Life Year (DALY) mutató a legelterjedtebb, amelyet ebben a jelentésben elvesztett egészséges 
életévnek (ELÉV) nevezünk22. Ez a mutató egy populáció egészségi állapotát jellemzi az optimá-
lishoz viszonyítva úgy, hogy egy adott időszakra vonatkozóan összegzi az egészségproblémák 
miatt elvesztett egészséges életéveket.23 A megromlott egészség az életévek elvesztéséhez 
két okból vezethet: (i) az egészségproblémák nyomán kialakuló korlátozottság miatt, illetve (ii) 
a betegségek miatt bekövetkező „idő előtti” halálozás miatt. Egy elvesztett egészséges életév 
(ELÉV) tulajdonképpen egy teljes egészségben leélt év hiányának feleltethető meg. A GBV adatai 
1990-től 2010-ig 5 évenként, 2014-től pedig évenként frissíteni tervezett adatai mindenki szá-
mára hozzáférhetők a projekt honlapján.24 A jelentés során használt elérhető legfrissebb 2010-es 
GBV adatok 291 betegségre-sérülésre, 67 egészségkockázati tényezőre, 1160 szövődményre, 
20 korcsoportra, 21 régióra és 187 országra vonatkoznak. Fontos azonban kiemelni, hogy mivel 
az ELÉV becsléséhez többféle módszertant is használnak25, azok eredményei akár jelentősen 
eltérhetnek egymástól csupán a metodikából vagy a felhasznált adatok időbeliségéből adódóan. 
Mivel az ELÉV kiszámításához használt adatok forrása, minősége és hozzáférhetősége orszá-
gonként eltért, ezért az ELÉV számítása során a GBV szakemberei számos esetben becslésre 
kényszerültek, amelyet fontos figyelembe venni az adatok felhasználása során. A GBV besoro-
lása alapján Magyarország a közép-európai régióba tartozik a Visegrádi országokkal és a Balkán 
országaival egyetemben. Ez alapján a földrajzi besorolás alapján történtek a régiós becslések is, 
így előfordulhat, hogy nem a magyar tapasztalatoknak megfelelő adatok szerepelnek az adat-
bázisokban, amely alátámasztja a kritikus olvasás jelentőségét. Kiemelendő továbbá, hogy a 
GBV által használt betegségcsoportosítások nem követik szigorúan a BNO-t, így eltérhetnek a 
Magyarországon megszokott csoportosítástól. Mindezek ellenére a GBV során olyan modell-
becslést alkalmaznak, mely számos Magyarországon elérhetetlen tényezőt is figyelembe képes 
venni, ezért az adatok mindenképpen hasznosak lehetnek a népegészségügyi döntések előké-
szítésében résztvevő szakemberek számára. Érdemes megjegyezni, hogy egy walesi tanulmány 
szerint a GBV által becsült adatok alacsonyabbak, mint a rendelkezésre álló adatok alapján 
pontosan kiszámítható ELÉV.26 Az ELÉV mutató az egészségveszteségek gazdasági követ-

21Global Burden of Disease Study
22 A DALY magyar megnevezésére még nincs általánosan elfogadott forma. „Funkcióvesztéssel 
korrigált életévek” elnevezést használja például az Az egészségnyereség mérése a betegek 
értékelése alapján (szerkesztette: Inotai A, Lovas K, Kaló Z, Springmed, Budapest,. 2014) 
című könyvben, míg „megromlott egészség miatti életévveszteségek” megnevezéssel szerepel 
Vitrai J, Varsányi P, Bakacs M: Új lehetőségek a magyarországi egészségveszteségek 
becslésére (Lege Artis Medicinae, 2015;25:283–290) című közleményben.
23 A ELÉV számításáról és használatának lehetőségeiről részletesebben lásd 
Vitrai J, Varsányi P, Bakacs M fentebb hivatkozott közleményét.
24 A GBV projekt adatvizualizációs internetes oldala: http://vizhub.
healthdata.org/gbd-compare/ (Elérve: 2015. 06.30.)
25 WHO methods and data sources for global burden of disease estimates 2000-
2011. 2013 Global Health Estimates Technical Paper WHO/HIS/HSI/GHE/2013.4. 
Department of Health Statistics and Information Systems WHO, Geneva November 
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kezményeinek becsléséhez is használható a WHO által ajánlott módszer segítségével, azaz a 
munkakiesés miatt minden elvesztett egészséges életév (ELÉV) megfeleltethető az egy főre jutó 
GDP elvesztésével.27 A gazdasági veszteségek becslése a jelentésben csak a felnőtt lakosság 
esetében történt meg, melynek alapját a 30-64 éves korosztályban elvesztett egészséges évek 
jelentették. Az így kapott becslés konzervatív becslésnek tekinthető, hiszen nem tartalmazza 
többek között a 30 évnél fiatalabbak és 64 évnél idősebbek munkavégzés kiesésének követ-
keztében fellépő gazdasági terheket, valamint a gyermekek betegségei miatt a szülők esetében 
jelentkező munkakiesést sem.

3.3.3  ELVESZTETT EGÉSZSÉGES ÉLETÉVEK MAGYARORSZÁGON
2010-ben Magyarországon az összes, elvesztett egészséges életév (ELÉV) 3.714.900 év volt. 
Az egészségveszteség 96%-át (3.583.674 ELÉV) a 15 év feletti felnőtt magyar lakosság szen-
vedte el, 4%-át (131.233 ELÉV) a 15 év alatti gyermekek.
A 20. ábra a megromlott egészség miatti életévek 100.000 főre számított alakulását mutatja 
Magyarországon, a hasonló történelmi fejlődésen átesett Visegrádi országok, valamint Auszt-
ria és az EU országaira jellemző értékek összehasonlításában. Az ábráról leolvasható, hogy 
minden országban csökkenő trend figyelhető meg a lakosság elvesztett egészséges életé-
veiben, a csökkenés mértéke a csehországi (16%) után Magyarországon volt a legnagyobb 
(13%). Azonban 2010-ben Magyarországon a 100.000 főre viszonyított elvesztett egészséges 
életév közel harmadával (31%) meghaladta az EU országokra számított értéket, és a Visegrádi 
országok között is közel ötödével volt magasabb, mint Lengyelországban, ahol a második 
legmagasabb veszteséget mérték. 
Az egészségveszteségek tárgyalásánál célszerű a gyermek és a felnőtt lakosság megkülön-

26 Lyons RA, Kendrick D, Towner EM, Christie N, Macey S, et al. (2011) Measuring the Population 
Burden of Injuries—Implications for Global and National Estimates: A Multi-centre Prospective 
UK Longitudinal Study. PLoS Med 8(12): e1001140. doi:10.1371/journal.pmed.1001140
27 Macroeconomics and health: Investing in health for economic development. Report of 
the Commission on Macroeconomics and Health. World Health Organization 2001.

20. ábra: Az elvesztett egészséges életévek alakulása 1990 és 2010 
között a Visegrádi országokban, Ausztriában és az EU-ban
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böztetése, hiszen a két korcsoport között mind a betegségek, mind az egészségkockázatok 
tekintetében jelentős eltérés figyelhető meg. A jelentés során az elvesztett egészséges életé-
vek tárgyalásánál a GBV módszertana és a rendelkezésre álló adatok alapján 15 év alatti és 
feletti korcsoportok lettek megkülönböztetve.

A 15 év feletti felnőtt magyar lakosság egészségveszteségének betegség csoportok szerinti 
elemzése rávilágít, hogy a veszteség több mint kétharmadát négy betegségcsoport teszi ki. 
(8. táblázat) Érdemes megfigyelni, hogy a betegségek által okozott veszteségek 2010-ben az 
ország bruttó hazai termékének (GDP) egyötödét tették ki.

Az egészségveszteségek nemek szerinti megoszlását mutatja a 9. táblázat. Ez alapján meg-
állapítható, hogy a betegségcsoportok szerinti egészségveszteségek rangsorában alig mutat-
kozik eltérés a nemek között; az első 4 helyen ugyanazokat a betegségcsoportokat találjuk 
(keringési rendszer betegségei, rosszindulatú daganatos megbetegedések, mozgásszervi 
betegségek, mentális betegségek, viselkedési zavarok). A százalékos eloszlást figyelembe 
véve is látható, hogy habár a férfiak az összes egészségveszteség nagyobb arányát szenvedik 
el (52%), ez a különbség nem jelentős, így a nemek közötti összehasonlítást csak indokolt 
esetekben tartalmazza ezen fejezet.

8. táblázat: A 15 év feletti magyar lakosság egészségveszteségének betegségcsoportok 
szerinti megoszlása és azok becsült gazdasági veszteségei, 2010 

9. táblázat: A 15 év feletti magyar nők és férfiak egészségveszteségének 
betegségcsoportok szerinti megoszlása 2010-ben
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A továbbiakban az egyes betegségcsoportok által okozott egészségveszteségek részleteseb-
ben is kifejtésre kerülnek, különös tekintettel a főbb csoportok összetevőire és – ahol szüksé-
ges – nemek szerinti különbségeire.

3.3.4  FELNŐTTEK MEGROMLOTT EGÉSZSÉG MIATTI
EGÉSZSÉGVESZTESÉGEI BETEGSÉGCSOPORTOK SZERINT

Keringési rendszer betegségei
Ahogyan az a 8. táblázatban látható, a keringési rendszer betegségei felelősek az elvesztett 
egészséges életévek 28%-áért, és mindkét nem esetében ezek a legtöbb egészségvesztesé-
get okozó betegségek. A keringési rendszer betegségei által okozott egészségveszteségek 
több mint feléért az iszkémiás szívbetegség felel, míg egynegyedéért az agyérbetegségek 
(stroke). A két betegség által okozott veszteség aránya 1990 óta fokozatosan csökken, de még 
így is messze meghaladja az egyéb betegségek által okozott veszteségeket. Ahogyan azt az 
8. táblázatban is láthattuk, a betegségcsoport jelentős terhet ró Magyarországra, becslések 
szerint 2577 milliárd forintot. Mint az a jelentés egy későbbi fejezetében tárgyalásra kerül, az 
ezen betegségek okozta egészségveszteségek kialakulásáért felelős rizikótényezők is ismer-
tek, így célzottabb, egyszersmind hatásosabb beavatkozási lehetőségek tervezésére nyílik 
lehetőség a népegészségügyi szakemberek számára. 

Rosszindulatú daganatos betegségek
A daganatos megbetegedések felelősek az összes egészségveszteség közel egyötödéért. 
A daganatok közül, ha a nemenkénti eltéréseket nem vesszük figyelembe, a tüdő (4,7%), a 
vastag- és végbél (2,5%) és az emlő (1,3%) daganatos megbetegedése a három legnagyobb 
egészségveszteséget okozó megbetegedés. Fontos azonban megemlíteni, hogy e három 
betegség a daganatok okozta veszteségeknek csupán felét teszi ki, az említetteken kívül szá-
mos egyéb, egymáshoz hasonló súlyosságú daganatos megbetegedés is szerepet játszik az 
ELÉV veszteségek alakulásában. Nemenként vizsgálva a sorrendet mindkét nem esetében 
a tüdőrák (6% férfi, 3% nő) a legsúlyosabb, a további sorrendben azonban eltérés figyelhető 
meg. Férfiak esetében a vastag- és végbél daganatokat (3%) a gyomor- és prosztatarák (1-1%) 
követi, míg nők esetében az emlődaganat (3%), a vastag- és végbél daganat (2%), majd a 
méhnyak- és a petefészek daganat (1-1%) következik. 

Mozgásszervi betegségek
A mozgásszervi betegségek mindkét nem számára jelentős egészségterhet jelentenek. Érde-
mes megfigyelni, hogy a korábban „hagyományosan” használt egészségmutatók (halálozás, 
korai halálozás) esetében ez a betegségcsoport szinte meg sem jelenik, holott az összes 
egészségveszteség 11%-ért, közel 1045 milliárd forintnyi teherért felelős. A nyaki- és háti 
gerinc fájdalmai által okozott veszteségek teszik ki a betegségcsoport jelentős részét (70%), 
azaz az összes egészségveszteség közel 8%-át. A 9. táblázat alapján érdekes megfigyelni, 
hogy ez a betegségcsoport jelentősen több veszteséget okoz a nőknél, mint a férfiaknál. A 
betegségcsoport összetevőit vizsgálva azonban kitűnik, hogy ez a különbség főként a nőket 
nagyobb mértékben érintő csontritkulással (osteoporosis) magyarázható (1% férfi, 2% nő). 
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Sérülések, balesetek28

A sérülések az egészségveszteségek közel egytizedéért felelősek. Fontos megjegyezni, hogy 
sérülések esetében a köznyelvben használt fogalmak sokszor tévesen keverednek a szakértők 
által használt fogalmakkal, amely félreértésre adhat okot. A nemzetközi szakirodalom alap-
ján sérülésnek (injury) nevezik a közlekedési baleseteket, az egyéb nem szándékos (vétlen) 
sérüléseket – a köznyelvben szintén baleseteket –, valamint a szándékos sérüléseket, mint 
amilyen az önsértés vagy bántalmazás. A sérülések okozta egészségveszteségek tehát három 
fő okra vezethetők vissza: a közlekedési balesetekre (3%), az egyéb vétlen sérülésekre (4%) és 
a szándékos sérülésekre (3%). 

Mentális és viselkedési zavarok
A mentális és viselkedési zavarok is lényegesen több egészségveszteséget okoznak, mint 
amire a halálozási adatokból következtetni lehet. Az összes veszteség több mint 7%-ért 
okolhatók, leginkább a depressziós és szorongásos kórképeken keresztül (5%), azonban ide 
tartoznak az alkohol és drogfogyasztás következtében kialakuló veszteségek is. Fontos meg-
említeni, hogy a sérüléseknél számított önsértések (3%) jelentős többségéért is a mentális 
és viselkedési zavarok felelősek. Ezt is ideszámítva tehát ez a betegségcsoport a felnőttek 
elvesztett egészséges életéveinek 11%-ért felel, azaz a harmadik legnagyobb egészségvesz-
teséget okozó betegségcsoport. Az eredmények helyes értelmezéséhez hozzátartozik, hogy a 
szorongásos és depressziós kórképek egy része kifejezett összefüggést mutat az alkohol- és 
kábítószer-fogyasztás kockázati tényezővel.

Emésztőrendszeri betegségek
Az emésztőrendszeri betegségek által okozott egészségveszteségek kétharmada (4%) máj-
cirrózis következtében jön létre, amelyet főként a vírusos májgyulladás (2%) és az alkoholfo-
gyasztás (2%) okoz. Egyéb emésztőrendszeri megbetegedések, mint például a gyomor- és 
nyombélfekély, epeköves megbetegedés vagy a hasnyálmirigy-gyulladás teszik ki az egész-
ségveszteségek további 2%-át.

Diabetes, urogenitalis, vérképző és endokrin rendszer betegségei
Ez az összetett betegségcsoport által okozott egészségveszteség több mint feléért a cukorbe-
tegség (3%) felelős, azonban jelentős (1%) a krónikus veseelégtelenség által okozott veszteség is.

Krónikus légzőszervi betegségek
A krónikus légzőszervi betegségek közel 85%-át, az összes egészségveszteség 3,5%-át a kró-
nikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) teszi ki, az asztma és egyéb megbetegedések mellett. 

Neurológiai zavarok
A neurológiai zavarok az egészségveszteségek csupán közel 4%-ért felelősek, azonban ez 
is 334 milliárd forintnyi veszteséget jelent, így nem célszerű a népegészségügyi döntések 
előkészítésénél figyelmen kívül hagyni. A neurológiai zavarok egészségveszteségét főként az 
Alzheimer-kór (1%), a migrén (1%) és az epilepszia okozza, vélhetően leginkább a betegségek 
miatt korlátozottságban eltöltött életéveken keresztül.

28 A csoport a jelentés halálozási adatainál a morbiditás és mortalitás külső okaiként kerül említésre.
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Fertőző betegségek
A GBV során a fertőző betegségek csoportjába többek között az alsó- és felső légúti meg-
betegedéseket, a hasmenéses megbetegedéseket, az agyhártyagyulladásokat, a gümőkórt 
(TBC), valamint a HIV/AIDS-et sorolták. Ezek a betegségek okozták 2010-ben a felnőtt lakos-
ság egészségveszteségének 1%-át. 

3. PANEL: FERTŐZŐ BETEGSÉGEK

A fertőző betegségek magyarországi alakulásáról az Országos Epidemiológiai Központ ada-
taiból lehet részletesebb képet kapni. Ezek szerint 2014-ben Magyarországon a járványügyi 
helyzet összességében kedvező volt, 55.741 jelentésre kötelezett fertőző megbetegedést és 
92 halálesetet regisztráltak. A védőoltással megelőzhető fertőző betegségek járványügyi hely-
zete rendkívül kedvezően alakult, a kötelező védőoltások teljesítésének aránya minden oltás 
esetében meghaladta a 99%-ot. A kiváló járványügyi helyzet és a magas átoltottság megtar-
tása érdekében célszerű lenne egy hosszú távú immunizációs stratégia kialakítása. 
Magyarország egyike azon kevés európai országnak, ahol sikerült 2015-re felszámolni a 
kanyarót és a rubeolát. A 2014/15. évi influenza szezonban azonban az elmúlt 20 év legna-
gyobb influenza járványa zajlott le hazánkban. A 2015. év 3-11. hete között az influenzaszerű 
tünetekkel orvoshoz fordulók becsült száma 503.750 fő volt. A járványban leggyakrabban a 
3-14 éves korú gyermekek betegedtek meg. Az Európai Többlethalálozási Surveillance Hálózat 
adatai szerint 2015 februárjában a 65 éven felüliek körében Európa számos országában, köztük 
Magyarországon is többlethalálozás volt kimutatható. Bár az összes halálozás többletét nem 
lehet egyetlen specifikus oknak tulajdonítani, tény, hogy azon hetek kétharmadában, amikor 
többlethalálozást regisztráltak a 65 éven felüliek körében, magas volt az influenza aktivitása is. 
2014-ben a bejelentésre kötelezett légúti fertőző betegségek közül az elmúlt évekhez hason-
lóan a varicella fordult elő legnagyobb számban (28.882), azonban 2011-hez képest jelentős 
csökkenés (30%) figyelhető meg. Az esetek kétharmada 6 éven aluliak között fordult elő, a 
korspecifikus morbiditás maximumát a 3-5 évesek között észlelték. A gyomor-bélrendszert 
érintő bakteriális eredetű fertőző megbetegedések jelentős többségért két zoonózis, a campy-
lobacteriosis és a salmonellosis volt felelős 2014-ben. Azonban míg a salmonellosisok száma 
az utóbbi években - feltehetően az állategészségügyi programoknak köszönhetően - folya-
matosan csökkent, a campylobacteriosisok száma növekedett. Az előző évekhez viszonyítva 
nőtt a 2014-ben bejelentett rotavírus gastroenteritisek száma is. Mind a három, a gyomor-bél-
rendszert érintő betegség a csecsemők és az 1-2 évesek között volt a leggyakoribb. 2014-ben 
a heveny vírushepatitisek száma 36%-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva, összesen 
1812 esetet jelentettek be. Az emelkedés elsősorban a HAV okozta májgyulladások számának 
növekedéséből adódott, amelyet főként a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében lezajlott területi 
járvány okozott (879 fő). A heveny B (67) illetve C hepatitisek száma alig változott a 2013. 
évihez képest. 2014-ben az állatról emberre terjedő egyéb természeti gócos betegségek jár-
ványügyi helyzete kedvezőtlenebbül alakult, mint korábban. Újra megjelent az anthrax, amely 
2000-ben fordult elő utoljára és a tularemia esetek száma (140) is lényegesen, 2,5-szeresére 
nőtt. Ugyanakkor lényegesen kevesebb vektor által terjesztett fertőző megbetegedés fordult 
elő, mint az előző évben, mind a kullancsencephalitis, mind pedig a Lyme-kór bejelentések 
száma több mint 40%-kal csökkent. Az előbbi adatok is alátámasztják, hogy szükséges lenne 
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az állategészségügyi és a munkaegészségügyi óvórendszabályok következetes alkalmazása, 
így csökkentve az állatról emberre terjedő fertőző megbetegedéseket. Az elmúlt évtizedek 
kitartó szakmai munkájának köszönhetően sikerült a TBC okozta megbetegedések számát 
is visszaszorítani, 2013-ban már csupán 1045 új eset fordult elő. Ezzel szemben az elmúlt 
évtizedben a szexuális úton terjedő fertőzések (például syphilis, urogenitális chlamydiasis, 
gonorrhoea) száma egyértelműen növekvő tendenciát mutatott. 2014-ben összesen 271 újon-
nan diagnosztizált HIV-fertőzést regisztráltak, 13%-kal többet, mint az elmúlt évben (240). Az 
ismert HIV-pozitív személyek 91%-a férfi, 9%-a nő volt. (20. ábra) Az elmúlt évben 51 AIDS 
megbetegedést diagnosztizáltak és 15 beteg halt meg a tünetegyüttes következtében. A késői 
felderítésre hívja fel a figyelmet az a tény, hogy 30 főnél a HIV-fertőzésre és az AIDS betegségre 
egy időben derült fény. A további megbetegedések visszaszorítása érdekében célszerű lenne 
a 2013-2016 évekre szóló HIV/AIDS szakpolitikai programban megfogalmazott beavatkozások 
újragondolása és megvalósítása.
Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések monitorozását az Országos Epidemiológiai 
Központ által működtetett Nemzeti Nozokomiális Surveillance Rendszer segítségével végzik. 
A jelentett nozokomiális járványok közül a legtöbb esetet az enterális tüneteket okozó vírusok 

okozzák, de gyakoriak a súlyos, sokszor halálos kimenetelű fertőzések, ún. specifikus kór-
házi járványok is. Az elmúlt 5 évben a bejelentett specifikus kórházi járványok összes száma 
jelentős változást nem mutatott, de 2010-től a Clostridium difficile (CDI) kórokozó okozta 
járványok számának emelkedése figyelhető meg, amely főként az idős, 50 év feletti, több 
krónikus betegséggel rendelkező, immunstátuszában sérült ápoltakat érinti. 2014-ben a spe-
cifikus kórházi járványok 40%-ért volt felelős ez a kórokozó, míg a járványok további 42%-ért 
a multirezisztens bélbaktériumok. (21. ábra) A Clostridium difficile kórokozó okozta sporadikus 
fertőzések és halálozások a jelenleg a legnagyobb esetszámmal bejelentett kórházi fertőzések 
Magyarországon. Az utolsó két évben a bejelentett esetek száma meghaladta a 6000-et. A 
magyarországi magas előfordulási arányt támasztja alá a 2012-ben egységes módszertan 

21. ábra: A diagnosztizált HIV-fertőzöttek évenkénti száma Magyarországon, 1985-2014
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és definíciók használatával elvégzett Európai Pont Prevalencia Vizsgálat is, melynek eredmé-
nyeként a Clostridium difficile okozta egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés magyar 
prevalenciája az európai érték több mint kétszerese. A multirezisztens kórokozók által okozott 
fertőzések közül legtöbbször a meticillin rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) okozta 
fertőzések kerülnek bejelentésre, évente 700-800 megbetegedéssel. Az elmúlt 5 évben azon-
ban szembetűnő a Gram negatív kórokozók előretörése, illetve a 2011-től az utolsó vonalbeli 
antibiotikumokkal szemben is ellenálló karbapenem rezisztens/ karbapenemáz termelő kór-
okozók megjelenése is. Az antibiotikum-rezisztens baktériumtörzsek által okozott fertőzések 
kezelése nehéz, emellett ezek a fertőzések jellemzően az ápolási idő meghosszabbodásához, 
a fertőzések súlyosabb lefolyáshoz és gyakran a betegek halálához vezetnek. A multirezisztens 
kórokozók és a Clostridium difficile okozta fertőzések kialakulását és terjedését alapvetően 
az antibiotikumok racionális, helyes, célzott alkalmazása és az infekciókontroll megerősítése 
révén lehet megelőzni, illetve visszaszorítani. További fontos lépésnek tűnik a különböző surve-
illance rendszerek megerősítése és fejlesztése, valamint a lakosság egészségműveltségének 
– főként az antibiotikum megfelelő alkalmazására vonatkozó készségek – fejlesztése is.

22. ábra: Egészségügyi ellátással összefüggő specifikus nosocomiális 
járványok számának alakulása, 2010-2014
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3.3.5 GYERMEKEK ELVESZTETT EGÉSZSÉGES
ÉLETÉVEI BETEGSÉGCSOPORTOK SZERINT

A 15 év alatti magyar lakosság betegségcsoportok szerinti legfőbb egészségveszteségeinek 
rangsora lényegesen eltér a felnőtteknél tapasztaltaktól. (10. táblázat)

Újszülöttkori megbetegedések
A táblázatból leolvasható, hogy a 15 év alatti gyermekek esetében a legnagyobb egészség-
veszteséget (22%) az újszülöttkori megbetegedések, főként a koraszülöttség komplikációiból 
adódó betegségek teszik ki.

Mentális és viselkedési zavarok 
A 15 év alatti korosztály esetében a mentális és viselkedési zavarok a felnőttektől eltérően 
a második legnagyobb egészségveszteséget okozó betegségcsoport. Az általuk elvesztett 
egészséges életévek a korosztály egészségveszteségének 11%-ért felelősek. A betegségcso-
porton belül közel azonos veszteséget tesznek ki a depressziós, a szorongásos és a viselke-
dési problémák.

Táplálkozási hiánybetegségek 
A korcsoportra jellemző veszteségek egy tizedét a táplálkozási hiánybetegségeket összefog-
laló betegségcsoport okozza. A veszteségek túlnyomó többségéért a vashiányos vérszegény-
séget nevezi meg a GBV fő okként. Fontos megjegyezni azonban, hogy ezeket az adatokat 
régiós modell alapján becsülték, így értelmezésük kellő körültekintést igényel. 29

10. táblázat: A 15 év alatti magyar lakosság egészségveszteségének 
betegségcsoportok szerinti megoszlása és becsült költsége, 2010

29 Stevens, Gretchen A et al. Global, regional, and national trends in haemoglobin 
concentration and prevalence of total and severe anaemia in children and pregnant 
and non-pregnant women for 1995–2011: a systematic analysis of population-
representative data, The Lancet Global Health ,Volume 1, Issue 1, e16 - e25
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Veleszületett rendellenességek
A veleszületett rendellenességek teszik ki a 15 év alattiak egészségveszteségének egy tize-
dét, melynek közel 90%-a az 5 évnél fiatalabbakat érinti. A veszteségek majdnem felét a 
szívrendellenességek okozzák, 6%-át a Down-szindróma. A fennmaradó veszteségekért az 
egyéb rendellenességek (például ajak- és szájpadhasadék, velőcsőzáródási zavar, dongaláb, 
nyelőcső és végbél atresia) és kromoszóma eltérések felelősek.

Bőrbetegségek
A bőrbetegségek teszik ki a 15 év alatti korosztály egészségveszteségének 9%-át, melynek 
egyharmada érinti az 5 év alattiakat és kétharmada az 5 év felettieket. Nemek szerinti elosz-
lásban nem figyelhető meg lényeges különbség. A betegségcsoport által okozott egészség-
veszteség kétharmadáért az ekcéma tehető felelőssé.

Sérülések, balesetek 
A sérülések csoportosításával kapcsolatban a felnőttek esetében bevezetett megnevezések 
kerülnek használatra. A 15 éven aluli gyermekek esetében a közlekedési balesetek (3%) és az 
egyéb vétlen sérülések (3%) teszik ki a veszteségek döntő többségét.

Fertőző betegségek 
A fertőző betegségek csoportja a sérülésekhez hasonlóan a 15 év alattiak egészségvesztesé-
gének 6%-ért felelős. A veszteséget főként az alsó légúti fertőzések, valamint a hasmenéssel 
járó megbetegedések okozzák, ezeket követi a középfülgyulladás és az agyhártyagyulladás.

Mozgásszervi betegségek 
A mozgásszervi betegségek a nyaki- és háti gerinc fájdalmán keresztül okozzák a korcsoport 
egészségveszteségének 5%-át.

Diabetes, urogenitalis, vérképző és endokrin rendszer betegségei
A betegségcsoport a korcsoport egészségveszteségének 4%-ért tehető felelőssé. Fontos 
kiemelni, hogy gyermekek esetében a felnőttekéhez viszonyítva a betegségcsoport által oko-
zott veszteségen belül az egyes betegségek szerepe lényegesen különbözik. A 15 év alattiak 
esetében a veszteségek közel felét a vérképző rendszer betegségei teszik ki, a cukorbetegség 
és egyéb endokrin betegségek csak ezt követik.

Neurológiai betegségek
A neurológiai betegségek által okozott egészségveszteségek a 15 év alattiak veszteségének 
4%-át teszik ki. A betegségcsoport által okozott veszteségek közel azonos mértékben tulaj-
doníthatók a migrénes fejfájásnak és az epilepsziának.

Krónikus légzőszervi betegségek 
A betegségcsoport által okozott egészségveszteség (4%) jelentős többségéért, több mint 
háromnegyedéért az asztmás megbetegedések a felelősek, azaz szemben a felnőttekkel, a 
COPD szerepe ebben az életkorban még nem meghatározó.
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4. KOCKÁZATI MAGATARTÁS

4.1. EGÉSZSÉGMAGATARTÁS A 2014-ES EURÓPAI
LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS ELŐZETES ADATAI ALAPJÁN30

4.1.1 KIEMELT MEGÁLLAPÍTÁSOK

1.  A magyar felnőtt lakosság négyötöde véli azt, hogy az egészség megőrzésének
egyik kulcsa, hogy az egyén tudatosan tegyen az egészségéért. Jelentős különbség
figyelhető meg az egészségtudatos életmód megítélésével kapcsolatban az iskolai
végzettség szerint: sokkal nagyobb arányban gondolják az egészségtudatos életmó-
dot fontosnak a felsőfokú végzettséggel rendelkezők, mint a legfeljebb 8 általánost
végzettek.

2.  A felnőtt lakosság közel fele munkája során nem végez fizikai aktivitást, és a lakosság
kétharmada szabadidejében sem sportol legalább napi 10 percet.

3. A magyar felnőtt lakosság kétharmada fogyaszt naponta valamilyen zöldséget vagy
gyümölcsöt, az életkor előrehaladtával egyre nagyobb arányban.

4. 2014-ben a felnőtt lakosság 29%-a dohányzott, szemben a 2009-es 31%-os aránnyal.
A naponta cigarettázók aránya alig változott 2009-hez képest, azonban figyelemre
méltó, hogy a fiatalok körében megemelkedett a naponta dohányzók aránya az elmúlt
5 évben.

5. A vélhetően alulbecsült önbevallás alapján a magyar lakosság 5%-a számít nagyivó-
nak és 20%-a mértékletes alkoholfogyasztónak.

4.1.2 EGÉSZSÉGTUDATOSSÁG

A KSH gyorsjelentéséből kiderül, hogy a 15 évnél idősebb magyar lakosság négyötöde, 
mindkét nem közel azonos arányban értett egyet azzal, hogy a biológiai adottságokon túl 
az egészség megőrzésének egy kiemelt szempontja, hogy az egyén tudatosan tegyen az 
egészségéért. A 2009-es felméréshez viszonyítva az arányok főleg a nők esetében javultak 
jelentősen. Az egészségtudatosság tekintetében nagy különbségek adódtak a válaszadók 
iskolai végzettsége szerint: a legfeljebb 8 évfolyamot végzettek 66%-a gondolta azt, hogy 
sokat vagy nagyon sokat tehet az egészségéért, a felsőfokú végzettségűeknek már 93%-a 
gondolta így. A korcsoportok szerinti megoszlást nézve a fiatalok (18-34 év) több mint 90%-a 
gondolta úgy, hogy sokat vagy nagyon sokat tehet az egészségért. A középkorúak (35-64 év) 
már csak 80%-a, míg az idősebb korosztálynak (65+ év) már csak a 65%-a vélekedett így. 

30 Az egészségmagatartásra vonatkozó legfrissebb adatok a 2014-es Európai lakossági 
egészségfelmérésből származnak. Az eredmények értelmezéséhez szükséges 
módszertani bevezetőt lásd a 3.2.1. fejezetben. Az ELEF kérdőíve a hazai kábítószer-
fogyasztási szokásokra vonatkozó kérdést nem tartalmazott, a témában elérhető 
legfrissebb adatok a 4.2.4. fejezet 2. Paneljében kerülnek ismertetésre.
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4.1.3 FIZIKAI AKTIVITÁS

Az ELEF a fizikai aktivitás vagy még inkább inaktivitás problémáját két különböző oldalról köze-
líti meg. Az előzetes eredmények alapján egyfelől a felnőtt lakosság csaknem fele többnyire 
egyhelyben ülő vagy álló munkát végez, ebbe azonban nemcsak a jövedelemszerző tevékeny-
ség tartozik bele, hanem az egyéb munkajellegű tevékenységek is, mint például a házimunka, 
a család ellátása vagy a tanulás. Másfelől a fiatal nők negyede végez a WHO ajánlásának 
megfelelő fizikai aktivitást, a középkorú nők 11%-a, míg az idősebb nők mindössze 5%-a. A 
fiatal férfiak 33%-a végez megfelelő mértékű fizikai aktivitást, a középkorú férfiak 15%-a, míg 
az idősebb férfiak 7%-a megfelelően aktív fizikailag. A szabadidőben végzett fizikai aktivitás is 
viszonylag ritka a magyar felnőtt lakosság körében. A lakosság kétharmada (67%) nem sportol 
még napi 10 percet sem, míg 4,5%-a a hét minden napján végez testmozgást.

4. PANEL: FIZIKAI AKTIVITÁS MÉRÉSE

A felnőtt lakosságra vonatkozó ajánlások legalább napi 30 perc könnyű-közepes fizikai aktivitást 
javasolnak preventív céllal és ezzel egyidejűleg az üléssel töltött idő csökkentését. Jól ismert 
a naponta 10.000 lépés megtételét javasló megközelítés. Az OÉTI az OTÁP2014 vizsgálatban 
résztvevőknél OMRON HJ-320-E típusú lépésszámláló segítségével vizsgálata a fizikai aktivitást. 
Ez alapján egy magyar felnőtt átlagosan 7022 lépést tesz meg egy hétköznap, ami jelentősen 
elmarad az ajánlástól. A felnőttek közel négyötöde (79%) 10.000-nél kevesebb lép egy nap. 
Jól lehet a lépésszámláló alkalmazásának a fizikai aktivitás jellemzésére megvannak a korlátai 
(számos sporttevékenység nem mérhető, intenzitás nem mérhető, stb.) ugyanakkor populációs 
szinten alkalmas lehet a sporttevékenységen kívüli aktivitás objektív megközelítésére.

4.1.4 TÁPLÁLKOZÁS

A felmérés gyorsjelentése szerint a 15 évnél idősebb magyar lakosság kétharmada (66,8%) 
fogyasztott naponta valamilyen zöldséget vagy gyümölcsöt, mely jelentős csökkenés a 2009-
es 75,5%-hoz képest.  A naponta történő zöldség- vagy gyümölcsfogyasztás a kor 
előrehalad-tával egyre gyakoribbá vált. A fiatal és középkorú nők nagyobb aránya eszik 
naponta zöldséget vagy gyümölcsöt, mint a megegyező korosztályú férfiak, azonban ez a 
különbség idősebb korra eltűnik: mind a férfiak, mind a nők majdnem 80%-a fogyaszt napi 
rendszerességgel zöldséget vagy gyümölcsöt. (11. táblázat).

11. táblázat: A zöldség és gyümölcs fogyasztás gyakoriságának
megoszlása korcsoportonként és nemenként
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4.1.5 DOHÁNYZÁS

A felmérés előzetes eredményei szerint 2014 végén a magyar felnőtt lakosság 29%-a 
dohány-zott, amely nem változott számottevően a 2009-es eredményhez (31%) képest. 
További részletes elemzésből kiderül, hogy az öt év során a naponta cigarettázók aránya sem 
változott lényegében, 2009 óta csupán fél százalékkal csökkent ez az arány.  Ha azonban 
korcsoportok szerint kerül összehasonlításra a naponta cigarettázók arányának változása, 
akkor szem-beötlő, hogy a fiatalok körében 2009 óta megemelkedett a naponta cigarettázók 
aránya. A középkorúak esetében ugyan csökkent, az időskorúak esetében megint csak nőtt a 
naponta cigarettázók aránya. (23. ábra) A felmérés szerint a naponta elszívott cigaretták átlagos 
száma 5 szállal csökkent 2009 óta. 

23.ábra: A naponta cigarettázók aránya 2009-ben és 2014-ben

4.1.6 ALKOHOLFOGYASZTÁS

Az alkoholfogyasztással kapcsolatban – a korábbi felmérésekhez hasonlóan – a 2014-es 
ELEF-ben is önbevallásos adatok állnak rendelkezésre, így a felmérés eredményei – a 
szakirodalmi tapasztalatok alapján – vélhetően alulreprezentálják a valós értékeket. Az 
alkoholfogyasztás gyakorisága és az elfogyasztott alkohol mennyisége alapján 
különböztettek meg nagyivókat, mértékletes alkoholfogyasztókat, alkoholt ritkán 
fogyasztókat és alkoholt nem fogyasztókat. Az előzetes eredmények alapján a lakosság 
5,4%-a nagyivó, közel egyötöde mértékletes alko-holfogyasztó, több mint fele alkoholt ritkán 
fogyasztó és közel egyharmada alkoholt soha nem fogyaszt, absztinens. 
Nemek és korcsoportok szerint vizsgálva az eredményeket, az alkoholfogyasztást tekintve a 
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férfiak közel 4%-a korosztálytól függetlenül nagyivónak tekinthető. A nőknél ez jóval alacso-
nyabb, egyik korosztályban sem éri el az 1%-ot. A mérsékelt kockázatú alkoholfogyasztók 
aránya a fiatalok között a legmagasabb, közülük pedig a férfiak esetében több mint kétszer 
gyakoribb, mint a nőknél. A fiatalok 24%-a, a középkorúak 26%-a és az idősek 44%-a beval-
lása szerint soha nem iszik. (12. táblázat)

4.1.7 SZŰRŐVIZSGÁLATOK

Emlőszűrés
A 2014-es ELEF felmérés alapján a magyar nők 60%-a vett részt mammográfiás vizsgálaton, 
amely egyértelmű növekedés a 2009-es 51%-hoz képest. 2014-ben a nők 20%-a volt vizsgála-
ton a kérdezést megelőző egy évben, 24%-uk egy évnél régebben, de három éven belül. Mivel 
Magyarországon 2002-óta kétévenként kerül sor szervezett emlőszűrésre a 45-65 év közötti 
nők körében, így ennek a korosztálynak a részvételi aránya kiemelkedő: a kérdezést megelőző 
három évben közel 78%-uk vett részt emlőszűrésen. A szűrővizsgálatra behívott korosztály 
11%-a azonban még soha nem vett rész mammográfiás vizsgálaton.

Méhnyakszűrés
A 2014-es ELEF gyorsjelentése alapján a méhnyakszűrés céljából végzett citológiai vizsgálaton 
is nőtt a részvételi arány 2009-hez képest. Míg akkor a nők 71%-a vett részt a szűrővizsgá-
laton, addig 2014-ben már 84%-a. 33%-uk a kérdezést megelőző egy éven belül, további 
26%-uk pedig három éven belül vett részt a vizsgálaton.

12. táblázat: Az alkoholfogyasztási szokások megoszlása korcsoportonként és nemenként
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4.2. ELVESZTETT EGÉSZSÉGES
ÉLETÉVEK KOCKÁZATOK SZERINT

4.2.1 KIEMELT MEGÁLLAPÍTÁSOK 

1. Az étrendi kockázatok tehetők felelőssé a felnőtt lakosság egészségveszteségének
közel negyedéért, ezek okozzák a legnagyobb egészségveszteséget a kockázati cso-
portok között. Az egészségveszteség által okozott gazdasági veszteség 2010-ben
megközelítette a 950 milliárd forintot. Az étrendi kockázatok közül az elégtelen gyü-
mölcsfogyasztást, az olajos magvak és diófélék elégtelen fogyasztása követi, majd a
magas só, a kevés zöldség és rost bevitel következik.

2.  A 2. legnagyobb egészségkockázat a magas vérnyomás, amely a felnőtt lakosság
egészségveszteségének ötödét teszi ki, és mintegy 700 milliárd forintnyi veszteséget
jelentett 2010-ben.

3. A dohányzás a felnőtt lakosság egészségveszteségének 16%-ért felelős, mely főként
a daganatos megbetegedések és a keringési rendszer betegségein keresztül fejti ki
hatását. A dohányzás okozza az aktív korú lakosság körében a legnagyobb gazdasági
veszteséget, 964 milliárd forintot, ami megfelelt a 2010-es GDP 3,6%-ának.

4.  A 4. legnagyobb egészségkockázat, a túlsúly és az elhízás a magyar felnőtt lakos-
ság egészségveszteségének 14%-áért (656 Mrd Ft) tehető felelőssé. A túlsúly és az
elhízás főként a keringési rendszer betegségeiben játszik szerepet, azonban közel
azonos arányban a cukorbetegség, a daganatos megbetegedések és a mozgásszervi
panaszok okozta megbetegedésekkel is kapcsolatba hozható.

5.  Az egészségkockázatok rangsorában az 5. helyen a légszennyezettség és más kör-
nyezeti tényezők állnak, amelyek 2010-ben a felnőttek egészségveszteségeinek 11%-
át okozták, ami a magyar GDP közel 2%-ának megfelelő összegnek, mintegy 500
milliárd forintnyi veszteségnek felelt meg.

6.  A túlzott alkohol- és kábítószer fogyasztás a felnőtt lakosság egészségveszteségeinek
10%-át okozza, melyből 8% a férfiakat érinti és csupán 2% a nőket. E veszteségnek
az alkoholfogyasztás több mint 9%-át, míg a kábítószer fogyasztás kevesebb, mint
1%-át teszi ki.

7. A 15 év alattiaknál a vizsgált kockázatok közül a legnagyobb egészségveszteséget
(10%) a nem megfelelő táplálkozás okozza. Ez részben tápanyaghiányként, részben
pedig az alacsony testsúlyként okoz egészségveszteséget. Jelentősebb kockázatot
jelent még a felnőttek kockázati magatartásából származó káros hatások következ-
ménye. Ilyen kockázat a szülők alkohol- és kábítószer-fogyasztása illetve dohányzása,
valamint a szexuális bántalmazás. A kockázatok rangsorában 3. helyen szerepel a
légszennyezés és egyéb környezeti kockázatok.

4.2.2 MÓDSZERTANI BEVEZETŐ

Az egyes kockázati tényezőkhöz kapcsolható egészségveszteségek is a GBV alapján kerül-
nek bemutatásra, 2010-es adatok felhasználásával.34 A becsléshez a GBV projektben az egyes 
kockázatokra kiszámították azon betegségekre, sérülésekre a fellépő veszteség arányát, amely 
az adott kockázati tényező következtében alakult ki, függetlenül a többi kockázat esetleges 
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hatásától.35,36 Tehát például a magasvérnyomás-betegséghez kapcsolódó veszteség megha-
tározásához kiszámították, hogy a szívinfarktus miatti halálozás mekkora része tulajdonítható a 
magasvérnyomás-betegségnek, majd ezt a számítást megismételték a magasvérnyomás-be-
tegség következtében kialakuló egyéb keringési rendszert érintő betegségekre is, végül ezeket 
a veszteségeket összegezték. A számításoknál figyelembe vetté k, hogy az adott kockázati 
tényező milyen korú és nemű populációban, mekkora valószínűséggel okozza az adott betegsé-
get, továbbá hogy az egyes betegségek milyen valószínűséggel, mekkora veszteséggel járnak. 
Fontos kiemelni, hogy a GBV-ben a kockázati magatartások kapcsán az egyes korcsoportokra 
csak azok a veszteségek lettek kiszámítva, amelyek az adott életkori csoportban mérhető 
ELÉV-et okoznak, így például a 15 év alattiak esetében a magas testtömeg index vagy a fizi-
kai inaktivitás nem jelenik meg, habár a szakemberek egyetértenek, hogy ezek a fiataloknál is 
tapasztalható jelenségek a felnőttkorban jelentkező súlyos egészségkockázatot jelentenek.
Mivel az egyes egészség kockázatok együttesen is előfordulhatnak, például egyazon személy 
dohányozhat és magasvérnyomása is lehet, a kockázati tényezők függetlenségének feltétele-
zése a veszteség túlbecslésével járhat. A két kockázati tényezőre külön-külön számított vesz-
teség összege ugyanis az „átfedés” miatt nagyobb lehet, mint a valós érték. Például az elhízás 
hatása a magas vérnyomás és a magas vércukorszint következményein keresztül valósul meg. 
Így bár minden kockázati tényezőre vonatkozóan pontos a veszteség becslése, összegük meg-
haladhatja az összes veszteséget.37,38 Magyarország esetében ez a hiba kevesebb, mint 17%, (a 
14 éveseknél idősebbekre és a 12 legnagyobb egészségveszteséget okozó kockázatra), azaz 
a kockázatokra egyenként számított veszteségek összege 17%-kal haladja meg a valamennyi 
kockázatra együtt számított egészségveszteséget.39

4.2.3 FELNŐTTEK ELVESZTETT EGÉSZSÉGES
ÉLETÉVEI KOCKÁZATOK SZERINT

A felnőttek elvesztett egészséges életéveinek kockázati tényezők szerinti megoszlását mutat-
ják az alábbi táblák. Az összefoglaló, 13. táblázat az egyes kockázati tényezők által okozott 
ELÉV veszteség alapján becsült gazdasági veszteséget is mutatja. A nemek szerinti tábla (14. 
táblázat) az esetleges különbségek és a részarányok könnyebb áttekintését segíti. A könnyebb 

34 A módszertan részletes leírását lásd a 3.3.1. fejezetben.
35 Murray CJL, Lopez AD. Measuring the Global Burden of Disease. 
New England Journal of Medicine. 2013; 369:448-457.
36 Lim SS, Vos T, Flaxman AD, Danaei G, Shibuya K, Adair-Rohani H et al. A 
comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk 
factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for 
the Global Burden of Disease Study 2010. The Lancet 2012; 380: 2224–60.
37 WHO methods and data sources for global burden of disease estimates 2000-
2011. Global Health Estimates Technical Paper WHO/HIS/HSI/GHE/2013.4, 
Department of Health Statistics and Information Systems WHO, Geneva 2013.
38 Ezzati M, Vander Hoorn S, Rodgers A, Lopez AD, Mathers CD, Murray 
CJ. Estimates of global and regional potential health gains from reducing 
multiple major risk factors. Lancet 2003; 362: 271–80.
39 A kockázati tényezők egészségveszteségének számításáról részletesebben lásd 
Vitrai J., Varsányi P., Bakacs M.: Új lehetőségek a magyarországi egészségveszteségek 
becslésére, Lege Artis Medicinae, 2015;25:283–290.. (A közelményben az ELÉV 
helyett a megromlott egészség miatti életévveszteség (MEÉV) kifejezés szerepel.)
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érthetőség érdekében azonban a leírásokban csak ott kerül részletesen bemutatásra a nemek 
szerinti csoportosítás, ahol ezt az eredmények szükségessé teszik. A táblákat követi az egyes 
viselkedési és élettani kockázatok által okozott egészségveszteségek részletesebb kifejtése. A 
rizikótényezők ilyen jellegű csoportosítása segítséget nyújthat az egyes prevenciós beavatko-
zások tervezéséhez, hiszen a két csoport szorosan összefügg, a viselkedés megváltoztatásán 
keresztül többnyire az élettani kockázatok is befolyásolhatók.

13. táblázat: A 15 év feletti magyar lakosság kockázati csoportok szerinti 
egészségveszteségei és az azokhoz kapcsolódó, becsült gazdasági veszteség, 2010 (A 
gazdasági veszteségek a 30-64 évesek által elszenvedett egészségveszteségek alapján 

lettek kiszámolva, így az arányok eltérhetnek az ELÉV alapján állított rangsortól.)

14. táblázat: A 15 év feletti magyar nők és férfiak egészségveszteségének 
kockázati csoportok szerinti rangsora 2010-ben
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VISELKEDÉSI KOCKÁZATOK

Étrendi kockázatok
Az étrendi kockázatok tehetők felelőssé a kockázati csoportok közül a legnagyobb egész-
ségveszteségért a felnőtt lakosság körében. A több mint 800 ezer ELÉV közel negyede a 
korcsoport egészségveszteségének, és ez a veszteség a magyar GDP 3,6%-a! Az étrenddel 
kapcsolatos kockázati tényezők főként a keringési rendszer betegségein keresztül, kisebb 
részt a daganatos megbetegedéseken és cukorbetegségen keresztül fejtik ki hatásukat. Az 
étrendi kockázatok közül az elégtelen gyümölcsfogyasztást, az olajos magvak és diófélék 
elégtelen fogyasztása követi, majd a magas só- és kevés zöldség- és rostbevitel.

Dohányzás 
A dohányzás sorrendben 3.-ként a magas vérnyomás után a felnőtt lakosság egészségvesz-
teségének hatodát teszi ki, mely főként a daganatos megbetegedések és a keringési rendszer 
betegségein keresztül fejti ki hatását. Az elvesztett egészséges életévek döntő többségét a 
felnőtt lakosság körében az aktív dohányzás okozza.

Légszennyezés és egyéb környezeti kockázatok
A légszennyezés és egyéb környezeti szennyezés az 5. legnagyobb egészségveszteséget 
okozó kockázati csoport, hatása megelőzi az alkohol- és kábítószer fogyasztás okozta terhe-
ket. A csoportba tartozik a környezeti és háztartási légszennyezés, melyek az egészségvesz-
teségek közel háromnegyedéért felelősek, továbbá az ózon, radon és ólomszennyezettség, 
valamint az egészséges ivóvíz és csatornázottság hiánya. A csoport tagjai leginkább a kerin-
gési rendszer betegségein keresztül vezetnek elvesztett egészséges életévekhez.

Alkohol- és kábítószer-fogyasztás 
A 6. helyen álló alkohol- és kábítószer-fogyasztás okozza a felnőtt lakosság egészségveszte-
ségeinek közel tizedét, melyből 8% érinti a férfiakat és csupán 2% a nőket. Az alkoholfogyasz-
tás az egészségveszteségek több mint 9%-ért felelős, míg a kábítószer--fogyasztás kevesebb 
mint 1%-ért. A magyar alkoholfogyasztással kapcsolatos teljesebb képhez tartozik, hogy 2012-
ben a 15 év felettiek egy főre jutó tiszta alkohol fogyasztása 11,2 liter volt, amely közel azonos 
arányban volt köszönhető a sör, a bor és a tömény italfogyasztásnak.  Az alkoholfogyasztás a 
daganatos megbetegedések, a májcirrózis kialakulásán és a különböző sérüléseken keresztül 
okozza az egészségveszteségek jelentős többségét, nők esetében azonban nem elhanyagol-
ható az anyai alkoholfogyasztás magzatra kifejtett károsító hatása sem. A kábítószer-használat 
leggyakrabban mentális zavarokon keresztül fejti ki ilyen irányú hatását. Az eredmények helyes 
értelmezéséhez hozzátartozik, hogy az alkohol- és kábítószer-fogyasztás szoros összefüg-
gésben áll a szorongásos és depressziós kórképek egy részével, valamint az önsértésekkel.

40 Forrás: WHO- Global Information System on Alcohol and Health (GISAH)
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5. PANEL: KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS

Mivel a drogfogyasztás rejtőzködő magatartás jellemzően korlátozottan állnak rendelkezésre 
megbízható adatok, ezért a területet érintő, GBV által becsült egészségveszteség is kellő 
fenntartással kezelendő. A magyarországi droghelyzetről a Nemzeti Drog Fókuszpont „A 
kábítószer-helyzet Magyarországon 2010-2014” című kiadványaiból és éves beszámolóinak 
felhasználásával lehet a legátfogóbb képet kapni. E szerint Magyarországon a kábítószer-prob-
léma 2010 után átalakult, a heroin hirtelen és szinte teljesen eltűnt a piacról, megjelentek 
viszont az új pszichoaktív anyagok (designer drogok), melyek új, még részben megoldandó 
feladatok elé állították a hazai joggyakorlatot. (24. ábra) 

2013-as adatok szerint a felnőtt korú népességet tekintve csaknem minden tizedik fő fogyasz-
tott valamilyen kábítószert. A rekreációs szerhasználat során a kannabisz mellett feltűntek a 
szintetikus kannabinoidok, a stimulánsok között pedig további designer drogok: elsősorban a 
katinonok, illetve újfajta amfetamin származékok. Az iskoláskorúak között minden ötödik fiatal 
próbált már ki valamilyen kábítószert, ami felhívja a figyelmet a hatásosabb és a megváltozott 
szokásokra adekvátan reagáló iskolai prevenciós programok szükségességére. A fiatalok 
körében is a kannabisz volt a legnépszerűbb, de elterjedt volt a gyógyszerekkel való vissza-
élés, a gyógyszerek alkohollal történő fogyasztása és az inhalánsok használata is. Az injektáló 
szerhasználatot tekintve: a tűcsere programok kliensei 2010 előtt mintegy fele-fele arányban 
injektáltak heroint vagy amfetamint, 2013-ban már a kliensek háromnegyede elsődlegesen 
valamilyen új pszichoaktív szert injektált. Ezekhez kockázatosabb magatartások társultak (pél-
dául gyakoribb injektálás, eszközmegosztás), így az intravénás szerhasználók körében a hepa-
titis C vírus prevalenciája nagymértékben megnövekedett az utóbbi években, amely megfelelő 
beavatkozás nélkül további súlyos népegészségügyi problémákat vetít előre. A kábítószerrel 
összefüggő halálesetek főként túladagolások következtében jöttek létre, mely korábban szo-
ros összefüggést mutatott a heroin tisztaságával. A heroin eltűnése következményeként egy 
rövid ideig jelentősen csökkent a halálozás, azonban ezt a kedvező változást újabban az új 
pszichoaktív szerekkel összefüggő halálesetek számának emelkedése váltotta fel. 
Bár a fertőző betegségek megelőzését célzó tűcsere programok jogszabályi helyzete rendező-
dött, a területi lefedettség folyamatosan javult és tíz éves távlatban az eszköz- és kliensforgalmi 

24. ábra: Klasszikus és designer drogok lefoglalási aránya (BSZKI)
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adatok látványos növekedést mutattak, azonban az utóbbi években az emelkedés megtor-
panni látszik. A kábítószer-fogyasztók egészségügyi szakellátása jellemzően drogambulan-
ciákon, járóbeteg ellátás formájában történik, illetve ezek hiányában vagy fekvőbeteg ellátási 
igény esetén az általános addiktológiai/pszichiátriai ellátórendszer keretei között zajlik. A kezel-
tek éves létszámában jelentős változás nem történt az elmúlt évtizedben, mintegy 4-5000 fő 
lép évente kezelésbe kábítószer-fogyasztással összefüggő probléma miatt. A kliensek több 
mint kétharmada elterelt, azaz a büntetőeljárás alternatívájaként lép kezelésbe. Az új szerek 
megjelenése nem csak a prevenció területét, hanem az egészségügyi ellátórendszert is új 
kihívás elé állítja a megnövekedett igénybevételen és az új megbetegedési formákon keresztül, 
amelyek gyors megoldása elmaradhatatlannak tűnik.

Fizikai inaktivitás
A fizikai inaktivitás a felnőtt lakosság elvesztett egészséges életéveinek csupán 7%-át teszi 
ki, ám ez is közel 300 milliárd forintra becsülhető kárt okozott Magyarországnak 2010-ben. 
A kockázati tényező a keringési rendszer betegségei, a daganatos megbetegedések és a 
cukorbetegség által okozott egészségveszteségekhez járul hozzá. 

Foglalkozási kockázatok
A foglalkozási kockázatok az egészségveszteségek csupán 1%-áért tehetők felelőssé. Az 
elvesztett egészséges életévek kialakulásában főként a nyaki- és háti gerinc fájdalmai, vala-
mint a foglalkozási balesetek, a krónikus légzőszervi megbetegedések és daganatos megbe-
tegedések kialakulása útján vesznek részt. 

Szexuális bántalmazás és erőszak 
A szexuális bántalmazás és erőszak kockázati csoport a felnőtt magyar lakosság egészség-
veszteségének 1%-át sem éri el, azonban így is közel 50 milliárd forintnyi veszteséget oko-
zott 2010-ben. A kockázati tényező sajátosságaiból adódóan azonban vélhetően az adatok 
alulbecsültek és valószínűsíthető, hogy a szexuális bántalmazás következtében kialakuló lelki 
sérülések sem jelennek meg teljes mértékben ebben a kockázati csoportban. 

Alultápláltság/tápanyaghiány
Az alultápláltság és tápanyaghiány a felnőtt lakosság egészségveszteségének elenyésző 
részét képezi, mely így is 20 milliárd forintra becsülhető veszteséget okozott Magyarországnak. 

ÉLETTANI KOCKÁZATOK

Magasvérnyomás41

A kockázati csoportok 2. helyén szereplő magasvérnyomás, mint rizikófaktor, legnagyobb 
arányban a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát növeli. A táblázatokból leolvasható, 

41 Megjegyezzük, hogy a  magasvérnyomás a magyar orvosi szaknyelvben betegségként 
szerepel (és így az ELEF-ben is), a GBV során azonban kockázati tényezőként kerül elemzésre. 
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hogy mindkét nem esetében az első három legnagyobb egészségveszteséget okozó rizikó-
faktor közé tartozik. A magyar felnőtt lakosság egészségveszteségének közel ötödét teszi ki, 
amelyből 11% a férfiakat, 8% a nőket érinti. 

Magas testtömegindex
A 4. legnagyobb veszteséget okozó magas testtömegindex túlsúlyra vagy elhízásra enged 
következtetni, melyek a magyar felnőtt lakosság egészségveszteségének 14%-át teszik ki, 
amely közel azonos arányban oszlik el a nemek között. A magas testtömeg főként a keringési 
rendszer betegségeiben játszik szerepet, azonban közel azonos arányban a cukorbetegség, 
a daganatos megbetegedések és a mozgásszervi panaszok okozta megbetegedésekkel is 
kapcsolatba hozható. 

Magas összkoleszterinszint
A magas összkoleszterin szint főként a keringési rendszer betegségein keresztül járul hozzá 
a lakosság egészségveszteségeihez. Mindkét nem esetében közel ugyanakkora jelentőséggel 
bír, az egészségveszteségek mintegy 3-3%-ért felelős. 

Magas éhomi vércukorszint
A felnőtt lakosság egészségveszteségének ugyancsak 6%-ért felelős rizikótényező, mely 
becslések szerint mintegy 280 milliárd forint veszteséget okozott Magyarországnak 2010-ben. 
A magas éhomi vércukor közel egyenlő arányban okoz egészségveszteséget a keringési rend-
szer betegségein és a cukorbetegségen keresztül. 

4.2.4 GYERMEKEK ELVESZTETT EGÉSZSÉGES
ÉLETÉVEI KOCKÁZATOK SZERINT

A 15 év alatti gyermekek elvesztett egészséges életéveinek megoszlását a 6 legnagyobb 
egészségkockázat szerint mutatja a 15. táblázat. 

A lehetséges beavatkozási prioritások megállapításakor fontos szem előtt tartani, hogy – amint 
az a táblázatból kiderül – a GBV-ben vizsgált 67 élettani és egészségmagatartásbeli kocká-
zatra számított egészségveszteségek a magyar 15 év alattiak veszteségének valamivel több 
mint nyolcadát teszik ki.

15. táblázat: A 15 év alatti magyar lakosság kockázatcsoportok szerinti egészségvesztesége, 2010
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Tápanyaghiány
A vizsgált kockázati tényezők közül ebben a korosztályban a legnagyobb, az egészségvesz-
teségek mintegy 10%-át okozó kockázati csoport a létfontosságú tápanyagok hiánya. Ez 
döntően (96%) vashiányként jelentkezik, illetve kis részben az 5 éven aluliaknál cink és A-vi-
tamin hiány okozza. Fontos megjegyezni, hogy mivel a tápanyaghiánnyal kapcsolatos egész-
ségveszteségek számításához a régiónkba tartozó országok – beleértve a balkáni államokat 
is – adatait is felhasználták, a különböző forrásokból származó adatokból nyert becslések 
értelmezése kellő körültekintést igényel a szakemberek részéről. 

Alkohol- és kábítószer fogyasztás
A 15 évnél fiatalabb gyermekek egészségveszteségének közel 1%-át az alkohol- és kábító-
szer-fogyasztás okozza. Részletesebb elemzés alapján ez a veszteség nem csak a fiatalok 
fogyasztási szokásaival van összefüggésben, hanem a szerhasználat következtében a szülők 
által a gyermekek kárára okozott egészségveszteségeket is tartalmazza. A kockázati csoport 
főként az erőszakos cselekményeken, a mentális zavarokon, valamint a közlekedési balesete-
ken keresztül vezet a veszteségek kialakulásához.

Légszennyezés és egyéb környezeti kockázatok
A légszennyezés és egyéb környezeti szennyezés a 3. legnagyobb egészségveszteséget 
okozó kockázati csoport. A csoportba tartozik a beltéri szilárd tüzelésű égéstermékek, illetve 
kültéri porszennyezettség, az ólomszennyezettség, valamint az egészséges ivóvíz és csator-
názottság hiánya. A légszennyezés főként fertőző megbetegedéseken keresztül (alsó- és felső 
légúti megbetegedések) okozza a gyermekek egészségveszteségét.

Alacsony testsúly
A kórosan alacsony testsúly az 5 év alatti gyermekeknél okoz egészségveszteséget a mennyi-
ségileg és minőségileg elégtelen tápláltság miatt.

Dohányzás
A GBV adatai alapján a 15 év alatti gyermekek dohányzáshoz köthető elvesztett egészséges 
életéveit kizárólag a passzív dohányzás okozza. Megjegyzendő, hogy az adatok forrásaként 
használt GBV-ben az 5-14 éves korosztály esetében nem vizsgálnak aktív dohányzásnak tulaj-
donítható halálozást, így az aktív dohányzás által az ebben a korosztályban okozott ELÉV 
kiszámítására nincs lehetőség.

Szexuális bántalmazás és erőszak
A szexuális bántalmazás és erőszak miatt, mely főként mentális zavarok képében jelentkezik 
126 egészséges életévet vesztettek el az 5-14 éves gyermekek 2010-ben. A téma érzékeny-
ségét, az elérhető adatok megbízhatóságának sajátosságait figyelembe véve arra lehet követ-
keztetni, hogy ez egy jelentősen alulbecsült érték.

55



Egészségjelentés | 2015

I I. RÉSZ



Egészségjelentés | 2015

5. AZ EGÉSZSÉGVESZTESÉGEK 
CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ, 
AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN 
MEGVALÓSULT INTÉZKEDÉSEK

Az elmúlt években a magyar lakosság rossz egészségmutatóinak ismeretében magas szintű 
politikai figyelem irányult a népegészségügyre, melynek következtében számos nagyléptékű 
beavatkozás, jogszabályi intézkedés, fejlesztés és forrásbevonás történt a területen, amely 
részben az I. részben bemutatott problémák megoldására irányult. Így például a népegész-
ségügyi szempontok kiemelten megjelenítésre kerülnek a Kormány által a 1039/2015. (II.10.) 
Korm. határozattal elfogadott „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati 
Stratégiában is. A stratégiai dokumentum célként fogalmazza meg a magyar állampolgárok 
egészségi állapotának javítását, az egészségben eltöltött életévek 2 évvel történő növelését, 
a fizikai és mentális egészség egyéni és társadalmi értékének növelését, az egészségtuda-
tos magatartás elősegítését, a területi egészség-egyenlőtlenségek csökkentését, valamint 
a társadalmi kockázatközösségen alapuló egészségügyi ellátó rendszerhez való hozzáfé-
rés lehetőségeinek javítását. Leszögezi, hogy minden kormányzati döntést és változtatást 
népegészségügyi szempontból meghatározott prioritások mentén szükséges megtenni.42 
Ez a fejezet az elmúlt öt évben a népegészségügy területét érintő legfontosabb beavatkozá-
sokról nyújt – a teljesség igénye nélkül— áttekintő képet.

5.1. AZ EGYÉN ÉS KÖZÖSSÉG EGÉSZSÉGMAGATARTÁSÁNAK 
MEGVÁLTOZTATÁSÁRA IRÁNYULÓ BEAVATKOZÁSOK

5.1.1 EGÉSZSÉGMŰVELTSÉG

Egészségkommunikációs Központ
A TÁMOP-6.1.3.B-12/1 Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése kiemelt projekt keretén 
belül létrejött az Egészségkommunikációs Központ (EKK), amely fő feladatai közé tartozik a 
kommunikáció fejlesztése a szakmai ágazatok között, a lakosság hatékonyabb elérése megfe-
lelő kommunikációs csatornák segítségével, illetve hatékony népegészségügyi kommunikáció 
folyamatos megvalósítása. A projekt célrendszerében kiemelt szerepet kapott az egészsé-
gesebb környezet kialakítása, az egészségkultúra alakítása fiatalkorban, az egészségtudatos 
viselkedés támogatása középkorúaknál, vagy az idősebbek támogatása egy aktívabb, egész-
ségesebb élethez. Az Egészségkommunikációs Központ tevékenységének eredményeképpen 
várhatóan javul a lakosság egészségtudatossága, nyitottsága az egészségbarát termékek és 

42 „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia, 4. oldal
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szolgáltatások felé, valamint növekszik az egészségfejlesztési és prevenciós programokban 
való lakossági részvétel. 

5.1.2 EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS TÁMOGATÁSA

Mint ahogyan azt a korábbiakban láthattuk, napjainkban a keringési rendszer betegségei miatt 
következik be hazánkban a legtöbb haláleset, melyet a rosszindulatú daganatos betegségek 
követnek. Ezek kialakulásában igazoltan jelentős szerepet játszik a túlsúly vagy az elhízás. A 
telített zsírsavak, transz-zsírsavak, a só- és cukor fokozott bevitele, a zöldségek, gyümölcsök 
alacsony fogyasztása ugyancsak kiemelt táplálkozási kockázati tényezőknek tekinthetők, 
melyek a magyar lakosság igen széles rétegeit veszélyeztetik. Összhangban a nemzetközi kez-
deményezésekkel, 2004-ben elkészült Magyarország Nemzeti Táplálkozáspolitikája, majd az 
OÉTI kidolgozta ennek a 2010-2013. évekre szóló Cselekvési Tervét. Ennek fő célkitűzései (1) a 
közétkeztetés egészségessé tétele, önálló rendelet megalkotása; (2) az egészséges választás 
elérhetővé tétele például az iskolai büfék, az étel és ital automaták kínálatának szabályozá-
sával, modellprogramok elterjesztésével, az élelmiszerek reformulációjával, vagyis a só-, zsír- 
és hozzáadott cukortartalmának csökkentésével; (3) a fogyasztók széleskörű tájékoztatása 
(például élelmiszerek sótartalmának feltüntetése, a gyermekeket célzó reklámok korlátozása, 
modellprogramok oktatási anyagának elterjesztése); (4) monitorozás és értékelés, melynek 
során meghatározott időközönként célzott felmérésekre kerül sor a gyermekek és a felnőtt 
lakosság táplálkozásának, tápláltsági állapotának felmérésére, a közétkeztetés, különösen az 
óvodás és az iskolás korosztályt érintő táplálkozás-egészségügyi környezet felmérésére, vala-
mint az élelmiszerek reformulációjának monitorozására.
Az elmúlt öt évben számos olyan intézkedés történt, mely a táplálkozáshoz kapcsolódó kocká-
zati tényezők csökkentésével a lakosság egészségi állapotának javulását szolgálja.

STOP SÓ! Nemzeti Sócsökkentő Program
Az OÉTI több vizsgálata is rávilágított arra, hogy a felnőttek és gyerekek sóbevitele is messze 
meghaladja az ajánlott értékeket. Ezért, csatlakozva az EU Sócsökkentő Keretprogramjához, 
az OÉTI kidolgozta és koordinálja a STOP SÓ! Nemzeti Sócsökkentő Programot, melynek 
főbb elemei: (1) nemzeti szintű helyzetértékelés; (2) a lakosság sóbevitelében jelentős szere-
pet játszó élelmiszercsoportok meghatározása; (3) megegyezés a sócsökkentés mértékéről, 
a reformuláció végrehajtása; (4) többszintű lakossági kommunikációs kampány a sóbevitel 
és a magas vérnyomás összefüggéséről, az ajánlott sóbevitel mennyiségére és a tudatos 
vásárlásra koncentrálva; (4) az akciók hatásának monitorozása és értékelése. A program 
meghirdetése (2010. február) óta megmért több mint 500 élelmiszer sótartalma azt bizonyítja, 
hogy nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően magas a kenyerek, pékáruk, felvágot-
tak, húskészítmények, szószok, salátaöntetek, zacskós levesek, fűszerkeverék sótartalma. A 
felnőtt lakosság táplálkozási szokásai azt mutatják, hogy a feldolgozott élelmiszerek közül a 
kenyérfélék felelősek a sóbevitel 31%-áért, míg a húskészítmények további 21%-ért. Gyakor-
latilag a hazai piacon csökkentett sótartalmú élelmiszer alig található. A Magyar Pékszövetség 
és az OÉTI között 2012 januárjában aláírt megállapodás szerint ez a helyzet változhat, ugyanis 
a Pékszövetség vállalta, hogy a kenyerek sótartalmát 2017. december 31-ig 16%-kal csökkenti.
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HAPPY-hét
A 2000-es évek középén OÉTI-ben végzett felmérések irányították rá a figyelmet arra, hogy 
az iskolák 64%-ban a gyermekek csak a mosdóban tudnak vizet inni és ezzel párhuzamo-
san az iskolai büfék háromnegyedében cukros üdítőitalokat árusítanak. A WHO/EURO által 
támogatott HAPPY programot (Hungarian Aqua Promoting Program in the Young) 2007-ben 
indította útjára az OÉTI, melynek célja a gyermekkori elhízás egyik legfőbb kockázatát jelentő 
túlzott cukros üdítőital-fogyasztás visszaszorítása és a vízfogyasztás népszerűsítése volt az 
általános iskolások körében. 2010-től már évente kerül megrendezésre a HAPPY-hét prog-
ram. A folyamatosan bővülő speciális egészséghét résztvevői az OÉTI honlapjáról letölthető 
18 programelem – köztük interaktív oktatócsomag – segítségével bővíthetik ismereteiket az 
ajánlott folyadékfogyasztásról. Kezdetben 77 iskola kb. 20 ezer tanulója, 2015-ben már 450 
iskolából, illetve óvodából közel 124 ezer gyermek vett részt a programban. A HAPPY-hét 
igen nagy népszerűségnek örvend a gyerekek körében, az iskolák rendkívül hasznosnak íté-
lik a kezdeményezést és örömmel csatlakoznak hozzá évről-évre. A program legtöbb eleme 
önerőből fenntarthatónak bizonyult: az intézmények többségében a program lezárulta után is 
tartottak oktatást, hirdettek rajzversenyt a témában; sok helyen a program után is érvényben 
maradt a büfék és az italautomaták cukros üdítőital árusításának korlátozása; a program hatá-
sára egyre több helyen helyeznek ki vízzel töltött kancsókat az ebédlőbe, folyosókra; van, ahol 
szülői támogatással év végéig tudják üzemeltetni a vízadagoló automatát; az órák alatti vízivást 
is több helyen megengedik, mint azelőtt. Külső támogatást mindössze az ingyenes, mosdón 
kívüli víz hosszú távú biztosításához igényelnek az intézmények.

Népegészségügyi termékadó
Az egészséges táplálkozást elősegítő politikák közül a reklámok szabályozását, a lakossági 
tájékoztató kampányokat, az oktatást és az iskolai és munkahelyi étkezés szabályozását szá-
mos országban alkalmazzák. A gazdasági intézkedések (például adók) még széles körben 
nem terjedtek el, mivel hatásuk megítélése nem egyértelmű. Ugyanakkor egyre több ország-
ban jelennek meg az egészséggel összefüggő élelmiszeradók. 
Nemzetközi szervezetek hívják fel a figyelmet arra, hogy az egészségtelen (magas zsír-, cukor- 
és sótartalmú) élelmiszerek megadóztatása hatékony eszköz lehet az egészséges táplálkozás 
előmozdításában, a kormányzati bevételek növelésében.
Hazánkban 2011 szeptemberében lépett hatályba „a népegészségügyileg nem hasznos 
élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges táplálkozás előmozdítása” 
valamint „az egészséges élelmiszerek választékának elérhetővé tétele és az egészségügyi 
szolgáltatások, különösen a népegészségügyi célú programok finanszírozásának javítása” 
céljából a népegészségügyi termékadóról szóló törvény (2011. évi CIII. törvény a népegészség-
ügyi termékadóról, a továbbiakban NETA), amelynek előkészítésében és hatásvizsgálatában a 
WHO is szakmai támogatást nyújtott.
A NETA hatálya alá tartozó élelmiszerek kiemelt összetevői (cukor, só) bizonyítottan kedve-
zőtlenül befolyásolják az egészségi állapotot, nem alapvető élelmiszerek és helyettesíthetők 
más, kedvezőbb összetételű termékkel. A törvény hatálya alá az előrecsomagolt cukrozott 
készítmények, az üdítők, a gyümölcsíz, az ízesített sör, az alkoholos frissítők, az energiaitalok, 
a sós snackek, valamint a levesporok, ételízesítők tartoznak, amennyiben cukor-, só- illetve 
metil-xantin tartalmuk meghaladja a meghatározott határértéket. (2015 januárjától az alkoholos 
italok is adóköteles termékek lettek.)
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6. PANEL: NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ

A népegészségügyi termékadónak a fogyasztókra és a gazdasági szereplőkre kifejtett 
hatásáról készített elemezés szerint a beavatkozás elérte népegészségügyi céljait, „mivel

1. a bizonyítottan egészségkárosító összetevő(ke)t tartalmazó termékek kínálata és for-
galma lecsökkent;

A gyártói felmérés alapján a gyártók 40%-a változtatott a receptúrán, 30%-uk teljesen eltá-
volította a káros összetevőt, 70%-uk csökkentette a káros összetevő mennyiségét. A NETA 
köteles termékeik forgalma 27%-kal csökkent, és átlagáruk 29%-kal emelkedett.

2. a lakosság csökkentette a bizonyítottan egészségkárosító összetevő(ke)t tartalmazó 
termékek fogyasztását;

A NETA köteles termékeket fogyasztók 25-35%-a kevesebbet fogyasztott ezekből az élel-
miszerekből, mint egy évvel korábban. A magát nem jó egészségi állapotúnak vélők kétszer 
nagyobb eséllyel csökkentették az előre csomagolt édesség és sós rágcsálnivaló fogyasztá-
sát, mint a magukat jó egészségűeknek tartók, azaz az „egészségtelen” élelmiszerek fogyasz-
tásának csökkenését nemcsak az áremelkedés, hanem a lakosság egészségtudatosságának 
javulása eredményezte.

3. a NETA gazdasági szinten is sikeresnek bizonyult;

A NETA „nagy befizetőinek” főbb mérlegadatai 2010-ről 2011-re javultak, ugyanakkor a terve-
zett adóbevétel szinte teljes egészében megvalósult.

4. hatékonyabb lakossági kommunikáció javítaná a NETA eredményességét.

A lakosság közel harmada nem hallott a NETA bevezetéséről, jelentős hányaduk nem vagy 
tévesen ismerte a NETA hatálya alá tartozó termékek körét, és harmaduk-negyedük a NETA 
bevezetésének céljaival nem volt tisztában.” 

Forrás: Joó T., Bakacs M., Balku E, Gódor-Kacsándi A., Solymosy JB., Vitrai J., Martos É. Vokó 
Z.: A népegészségügyi termékadó hatásmonitorozásának első eredményei, Népegészségügy 
- 2013. 91. évf. 2. sz.

Iskolai büfék árukínálatának részleges szabályozása
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében, a nevelési-oktatási intézményben, valamint a 
nevelési-oktatási intézményen kívül a gyermekek, tanulók részére szervezett rendezvényeken 
a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény hatálya alá tartozó termék nem 
árusítható.
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Transz-zsírsav rendelet
Az élelmiszerek ipari eredetű (a növényi olajok részleges hidrogénezése során keletkező) 
transz-zsírsavtartalma bizonyítottan növeli a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának 
kockázatát. Az élelmiszerek transz-zsírsav tartalmának csökkentése leghatékonyabban, mint 
azt több nemzetközi példa is mutatja, rendeleti szabályozással oldható meg.
A 71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelete az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető 
legnagyobb mennyiségéről, a transz-zsírsav tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételei-
ről és hatósági ellenőrzéséről, valamint a lakosság transz-zsírsav bevitelének nyomon követé-
sére vonatkozó szabályokról címmel jelent meg a hazai jogszabály. E szerint 2015 februárjától 
a hazai kereskedelemben nem lehet olyan élelmiszert forgalmazni, mely a jogszabályban előírt 
határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz ipari eredetű transz-zsírsavat43. Az élelmisze-
rek transz-zsírsav tartalmának monitorozása azt mutatja, hogy napjainkra már a negyedére 
csökkent a kockázatos élelmiszerek aránya.

Közétkeztetési rendelet
Az egészséges táplálkozás irányelveinek érvényesítéséhez, a gyermekek helyes táplálkozási 
szokásainak kialakításához a közétkeztetés jogi keretek között történő szabályozása jelent 
garanciát.
A 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi elő-
írásokat szabályozza. Az oktatási és nevelési intézményekben, a szociális és fekvőbeteg ellátást 
nyújtó intézményekben a közétkeztetési szolgáltatóra vonatkozó személyi és tárgyi minimum-
feltételeken túl, a napi energia- és sóbevitel korcsoportonkénti értékét, a nyersanyag-kiszabati 
útmutatót, az egyes élelmiszer-alapanyagok minimum és maximum mennyiségének felhasz-
nálására vonatkozó előírásokat, az étrendtervezés alapelveit, a diétás étkeztetésre vonatkozó 
rendelkezéseket, a közétkeztető tájékoztatási kötelezettségét, valamint a hatósági ellenőrzésre 
vonatkozó főbb előírásokat tartalmazza. A rendelet előírásait 2015. szeptember 1-jétől kell 
alkalmazni.

5.1.3 DOHÁNYFÜSTMENTES ÉLET ELŐMOZDÍTÁSA

Dohányzás zárt légtérben történő korlátozása
2011. április 26-án a magyar parlament döntő többséggel elfogadta a nemdohányzók védel-
méről szóló törvény módosítását (1999. évi XLII. törvény). A törvénymódosítás 2012. január 
1-jén lépett hatályba három hónap türelmi idő biztosítása mellett.
A törvénymódosítás értelmében a kijelölt helyek kivételével nem szabad dohányozni köz-
forgalmú intézmény nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben, közösségi közlekedési 
eszközön, munkahelyen, a gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt 
légterű közforgalmú közlekedő és összekötő terekben, valamint közterületi játszótereken, 
továbbá a játszóterek külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül. Ugyancsak 
tilos rágyújtani a vasúti pályaudvarok utasok által használt területein, továbbá a busz-, villamos- 

43 Bár a hazánkban is érvényesülő kötelező rendeleti szabályozás javította 
az élelmiszerek zsírsavprofilját, a reformuláció hatásainak vizsgálata 
további kutatásokat és folyamatos monitorozást igényel.
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és trolibuszmegállókban és várakozó helyeken, valamint azok külső határvonalától számított 
5 méteres távolságán belül. Nem lehet dohányzó helyet kijelölni közforgalmú intézmények és 
munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, helyi tömegközlekedési eszközökön, a HÉV-en, a 
távolsági buszon, valamint a menetrend szerint közlekedő személyszállító vonaton. Közokta-
tási, gyermekjóléti, és gyermekvédelmi intézményben, továbbá az egészségügyi szolgáltatók-
nál még nyílt légtérben sem jelölhető ki dohányzóhely.
A dohányzásra kijelölt, illetve dohányzási tilalommal érintett területeket egységes, jól látható 
jelzéssel kell megjelölni (39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet).

7. PANEL: DOHÁNYZÁS VISSZASZORÍTÁSA

A nemdohányzók védelméről szóló törvénymódosítás hatásvizsgálatát a Nemzeti Egészség-
fejlesztési Intézet Dohányzás Fókuszpont koordinálja, a WHO BCA projektjeinek támogatásá-
val. 2013 első felében egy előzetes hatásvizsgálat készült, mely tartalmazza többek között a 
beavatkozás következtében kialakuló azonnali változásokat, a beltéri levegőminőség javulását 
és a sikeres médiakampánnyal kapcsolatos adatokat, valamint annak előzetes egészséghatás 
vizsgálatát is. Ez alapján a beltéri levegőszennyezettség átlagos koncentrációja 90%-kal csök-
kent a szórakozó- és vendéglátóhelyeken. A dohányzással összefüggésbe hozható betegségek 
által okozott halálozási adatok időbeli alakulásában azonban nem lehetett kimutatni statisztika-
ilag jelentősnek mondható változást 2011 és 2012 között. 2014-ben az elérhető adatok alapján 
összehasonlítva a törvénymódosítás hatályba lépése előtti egy és utáni két év egészségügyi 
ellátási adatait a dohányzással összefüggésbe hozható betegségek többségében sem sikerült 
statisztikailag jelentős változást kimutatni. Az eredmények értelmezésénél azonban érdemes 
figyelembe venni, hogy az elemzés készítésekor csak a törvénymódosítás utáni viszonylag rövid 
időszakról álltak rendelkezésre ellátási adatok, míg a nemzetközi szakirodalomban fellelhető 
hasonló tanulmányok többségében hosszabb időtartamot vizsgáltak. Az ELEF2014 adatai alátá-
masztják a hatásvizsgálat eredményeit, hiszen, amint azt a 4.1.4. alfejezet bemutatja, a dohány-
zás gyakorisága nem csökkent számottevően 2009 óta Magyarországon.

Kombinált egészségvédő figyelmeztetések a dohánytermékek csomagolásán
Magyarországon a dohánytermékek döntő többsége 2012. szeptember 1-jétől csak kombinált 
egészségvédő figyelmeztetésekkel ellátva gyártható, 2013. január 1-jétől csak ilyen módon 
forgalmazható (1999. évi XLII. törvény; 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet). Az Európai Bizottság 
által javasolt összes (42 darab) kombinált egészségvédő figyelmeztetés bevezetésre került. 

Dohánytermékek hozzáférhetőségének korlátozása
Az Országgyűlés 2012 szeptemberében fogadta el a 2012. évi CXXXIV. törvényt a fiatalko-
rúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről. A törvény 
rendelkezései értelmében dohánytermékek értékesítése kizárólag ellenőrzött keretek között 
működő szakboltokban (Nemzeti Dohányboltokban) engedélyezhető. A törvény célja a dohány-
termékek széleskörű hozzáférhetőségének, illetve megjelenésének korlátozása. További cél az 
engedély nélküli dohánytermék kereskedelem visszaszorítása. A törvény eredményeképpen, 
2013. július 1-jétől a korábbi országosan több mint 40.000 árusító hellyel szemben csupán 
7000 ellenőrzött helyen férhető hozzá dohánytermék.
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A tüdőgondozók tevékenysége a dohányzás visszaszorításában
2013-2014. évben Európai Uniós támogatásból (TÁMOP 6.1.2./13/1-2) országszerte 86 tüdő-
gondozóban dohányzás leszokást támogató csoportos tanácsadás valósult meg az Országos 
Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet vezetésével. A pályázat keretében megszervezett tüdő-
gondozói „leszokás pont” háló 2015. januártól három éves OEP fenntartási periódusba került, 
amelyben heti két óra fordítandó egyéni vagy csoportos támogatásra, a jelentkező dohányos 
választásának megfelelően.
Az Országos Korányi Tbc és Pulmonológia Intézet az Egészséges Magyarországért Központ-
tal együttműködve hozta létre az Országos Dohányzás Leszokás Támogatási Módszertani 
Központot 2012-ben. A központ azzal a céllal jött létre, hogy módszertani segítséget nyújtson 
az evidenciákon alapuló leszokás támogatáshoz, összefogja és irányítsa a dohányzás visz-
szaszorítását célzó szakmai tevékenységeket, kezdeményezze a vonatkozó szakmai irányelv 
szerkesztését. (www.leszokaspont.hu) 

5.1.4 FIZIKAILAG ÉS SZELLEMILEG AKTÍV ÉLETMÓD ELŐMOZDÍTÁSA

Mindennapos testnevelés
A Nemzeti köznevelési törvényben (2011. évi CXC. törvény) foglaltak szerint 2012. szeptember 
1-jétől az iskolai oktatás első, ötödik és kilencedik évfolyamában a helyi tantervbe legalább heti 
öt testnevelés órát kell beiktatni. 2014/2015-ös tanévben már az 1-3., az 5-7., illetve a 9-11. 
évfolyamokban kötelező a mindennapos testnevelés.

Teljes körű iskolai egészségfejlesztés
Az egészségügyi törvény 2011. évi módosítása az ifjúsági egészségügyi gondozás egyik cél-
jaként írja elő a közoktatási intézményekben a korcsoportokhoz igazított teljes körű iskolai 
egészségfejlesztés bevezetését és megvalósítását. Ennek céljait a nevelési-oktatási intézmé-
nyek működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) 
EMMI rendelet rögzíti, mely szerint a teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-ok-
tatási intézményben eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, 
egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény minden-
napjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben.
A TÁMOP-6.1.2.A-14/1 keretén belül 2014 augusztusában elindult Teljes körű Iskolai Egész-
ségfejlesztés (TIE) segítése program, amelynek célja az általános iskolákban tanuló diákok 
egészségtudatos életvezetéshez szükséges kompetenciáinak fejlesztése, közösségépítő, 
egészségfejlesztési és testmozgás programok megvalósítása útján, valamint a programok 
megvalósításában részt vevő szakemberek tudás- és ismeretbővítése, attitűdformálása a 
program keretében kidolgozott módszertani alapokon. A konstrukció keretében az iskolák 
közötti kooperációra építő megyei szintű szabadidős közösségi programok, „Hétpróbák” 
kerültek lebonyolítására, továbbá komplex testmozgás- és egészségfejlesztési programok 
kerülnek megvalósítására a kiválasztott általános iskolákban. Továbbá szakmai anyagok kerül-
nek kidolgozásra az iskolákban dolgozó szakemberek munkájának segítésére.

Egészségvédő testmozgás
2014 októberében megalakult az egészségvédő testmozgással foglalkozó kapcsolattartók 
európai uniós hálózata (HEPA focal point network). Feladata, hogy biztosítsa a testmozgásra 
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vonatkozó nemzeti adatok elérhetőségét. Így, az egészségvédő testmozgással foglalkozó koor-
dinációs mechanizmus létrehozása érdekében a Sportért Felelős Államtitkársággal együttmű-
ködve az illetékes ágazatok, valamint szakemberek bevonásával létrejött egy ágazatközi HEPA 
munkacsoport, mely alakuló ülését a 2015 májusában tartotta. 

5.1.5 AZ ALKOHOL KÁROS HASZNÁLATÁNAK VISSZASZORÍTÁSA

Alkoholfogyasztással kapcsolatos jogi szabályozások44 
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 
törvény 18. § (2) bekezdése kiegészült a d) ponttal, amely értelmében köznevelési és egész-
ségügyi intézményben, továbbá ilyen intézmény bejáratától légvonalban mért kétszáz méteres 
távolságon belül szabadtéri reklámhordozón tilos közzétenni alkoholtartalmú italok reklámját.

A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény az ízesített sörök mellett további 
alkohol tartalmú italokat is a NETA hatálya alá helyez, 2015. január 1-jétől:

2. § alapján adóköteles terméknek minősül az előrecsomagolt termékként forgalomba 
hozott jogszabályban meghatározott alkoholterméknek minősülő ital, ide nem értve a 
gyümölcspárlatot, a Jöt. (2003. évi CXXVII. Trv.) 68. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó 
italokat, továbbá az adalékanyagot nem tartalmazó, legalább hét különböző gyógynövény 
felhasználásával előállított italokat (a továbbiakban: alkoholos ital). Az adó mértéke az alko-
hol tartalom szerint változó.

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 2012. augusz-
tus 24-től hatályos módosítását követően, a járművezetés személyi feltételei közül a (4§(1)c) pont-
ban szereplő feltételt - mely szerint járművet az vezethet, aki vezetési képességre hátrányosan 
ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó 
alkohol - kerékpárosra nem kell alkalmazni, kivéve a főútvonalon kerékpározás esetét.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, vagyis az új Btk. hatályba lépésével a bűn-
cselekményi értékhatár az ittas vezetés vonatkozásában. 2014. január 1-től a 240. § (3) értelmé-
ben, a 236. és a 238. § alkalmazásában ittas állapotban lévő személy az, akinek a szervezetében 
0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál nagyobb 
érték előidézésére alkalmas szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van.

44 Megjegyezzük, hogy az alkoholfogyasztással kapcsolatos egyik legmeghatározóbb 
jogszabály-változtatás feltételezhetően nem az egészségveszteségek csökkentése irányába 
hat. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 
2003. évi CXXVII. törvény lehetővé teszi minden 18. életévét betöltött természetes személy 
számára, hogy lakóhelyén, vagy gyümölcsöse helyén saját tulajdonú berendezésével 
párlatot állítson elő, saját termelésű vagy vásárolt gyümölcsből. A törvény 2015. január 
1-jén hatályba lépő módosításával lehetővé teszi, hogy a saját gyümölccsel rendelkező 
magánszemélyek, a saját tulajdonú pálinkafőző berendezésükkel, adómentesen évente 100 liter 
50tf%-os pálinkát állítson elő, feltéve, hogy az a háztartásában való személyes fogyasztásra 
szolgál, és magánfőzött párlat csak alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.
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5.1.6 A KÁBÍTÓSZER KÁROS HASZNÁLATÁNAK VISSZASZORÍTÁSA

Korai jelzőrendszer és kockázatértékelés
A 2005/387/IB Európai Tanácsi Határozatban foglaltak szerint az EU egy háromlépcsős 
rendszert dolgozott ki és működtet a tagállamok szakértőinek bevonásával, melynek elemei: 
az információcsere, a kockázatelemzés és a döntéshozatal. Az információcsere a Korai Jel-
zőrendszer segítségével valósul meg, amelynek alapvető célja tehát az újonnan felbukkanó 
anyagokkal és használati módokkal kapcsolatos információk áramoltatása európai szinten. 
Egy új kockázatelemzési rendszert, amely segítségével felelős döntés születhet a designer 
drogok ellenőrzéséről az európai törekvések mellett az új szerek rohamos hazai megjelenése 
is alátámasztott. A 2005. évi XCV törvény fekteti le az új szabályozás kereteit, míg a 66/2012 
Kormányrendelet (továbbiakban Korm. rendelet) határozza meg az új pszichoaktív anyagok 
bejelentésével, előzetes szakmai értékelésével, listára vételével és kockázatértékelésével 
kapcsolatos folyamatokat és felelősöket. A törvény megteremtette az “új pszichoaktív szer” 
definícióját, mely alatt olyan, a forgalomban újonnan megjelent, gyógyászati felhasználással 
nem rendelkező anyagokat vagy vegyületcsoportokat ért, amelyek a központi idegrendszer 
működésének befolyásolása révén alkalmasak a tudatállapot, a viselkedés vagy az érzéke-
lés módosítására, megváltoztatására, és ezért hasonló mértékű fenyegetést jelenthetnek a 
közegészségügyre, mint a kábítószer vagy pszichotróp listákon szereplő anyagok, és erre 
tekintettel a Kormány rendeletében ilyen anyaggá minősítette őket. Ahhoz, hogy egy anyag az 
új pszichoaktív anyagok jegyzékére kerüljön az előzetes szakmai értékelés során igazolni kell, 
hogy magyar hatóságok, szakértői intézmények előtt nem ismert olyan adat, amely az értesí-
tésben megjelölt anyag gyógyászati felhasználására utalna, és amely kizárja, hogy az anyag 
hasonló mértékű fenyegetést jelenthet a közegészségügyre, mint a kábítószer és pszichotróp 
listákon szereplő anyagok. Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyület-
csoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 1. § értelmében, 2015. január 1-jétől a 
kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető 
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról 
szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 27. § (5) bekezdése szerinti jelzés alapján az 1. melléklet 
tartalmazza az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokat vagy vegyületcsoportokat.

A Büntető Törvénykönyv droggal kapcsolatos hatályos rendelkezései
2013. július 1-jén lépett hatályba a 2012. évi C. törvény az új Büntető Törvénykönyvről (Btk.), 
amely a kábítószerrel való visszaélés kapcsán számos esetben módosult elődjéhez képest. 
Többek között az új Btk. önállóan nevesíti a kábítószer-fogyasztást, amelynek büntetési tétele 
megegyezik a csekély mennyiség megszerzésére vonatkozó büntetési tétellel. Továbbra is 
súlyosabban büntetendő annak a felnőtt korú személynek a cselekménye, aki 18. életévét be 
nem töltött személynek ad át kábítószert, vagy az ilyen korú személy felhasználásával valósít 
meg más kábítószeres bűncselekményt.  A kábítószer-kereskedelem elleni hatékonyabb fellé-
pés érdekében az új Btk. külön kategóriaként bevezette a különösen jelentős mennyiségű (a 
csekély mennyiség kétszázszorosa) kábítószer tartását, mint minősített esetet.

Az elterelés gyakorlatában tapasztalható visszaélések kivédése érdekében az új Btk. kimondja, 
hogy nem alkalmazható a büntethetőséget megszüntető ok, ha a terhelt az elterelés időtar-
tama alatt újabb kábítószerrel visszaélést követ el, vagy ha a terhelt a kábítószerrel visszaélés 
miatt indult büntetőeljárást megelőzően meghatározott időtartamon (két éven) belül eltere-
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lésben vett részt, és vele szemben emiatt az eljárást megszüntették. Az új Btk. bővült az „Új 
pszichoaktív anyaggal visszaélés” című szakasszal, melyben a kábítószerrel való visszaélés 
struktúráját követve, azonban enyhébb büntetési tételekkel szabályozza a területet. Az új sza-
bályozás minősített esetei lényegében azonosak a kábítószerekre vonatkozóakkal, azonban a 
jelentős mennyiségre történő elkövetést nem tartalmazza. 

Drogstratégia
A társadalmi és közigazgatási egyeztetést követően az Országgyűlés 2013. október 7-én 
fogadta el a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–2020, Tiszta tudat, józanság, küzdelem 
a kábítószer-bűnözés ellen alcímmel ellátott 80/2013. (X. 16.) országgyűlési határozatot. A 
Nemzeti Drogellenes Stratégia a 2013 és 2020 közötti időszakra állapít meg célkitűzéseket. 
A stratégia amellett, hogy elismeri a kábítószer-használattal kapcsolatos egyéni és társadalmi 
kockázatok és károk kezelésének szükségességét, fő céljának az illegális szerhasználat csök-
kentését tekinti, célzott, közösségi alapú beavatkozások segítségével.

5.1.7 FERTŐZŐ BETEGSÉGEK

TBC szűrési rend megváltoztatása
A TBC fertőzés előfordulásának visszaszorulása következtében a WHO és ECDC ajánlásoknak 
megfelelően 2014 januárjától megváltozott a szűrési rend. A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a 
fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedé-
sekről 19. §-a szerint a további fertőzés veszélyének elhárítása céljából bizonyos rizikócso-
portokba tartozó személyek számára évente egy alkalommal továbbra is kötelező részt venni 
a tüdőszűrő vizsgálaton. Megszűnt tehát az általánosan kötelező, TBC felderítésére szolgáló 
tüdőszűrés. A szűrés a továbbiakban évente egyszer ajánlott a 40 év feletti lakosság számára.

Kötelező védőoltási rend fenntartása és kiterjesztése
A 2014. évi oltások rendjében az előző évhez képest jelentős változások léptek érvénybe. 
2014 szeptemberétől a pneumococcus elleni védőoltás kötelező a 2014. június 30. után szü-
letett csecsemők számára. A pneumococcus baktérium súlyos, életveszélyes betegségeket 
is okozhat (tüdőgyulladás, agyhártyagyulladás), illetve gyakran felelős felső légúti megbete-
gedések kialakulásáért (középfülgyulladás, arcüreg-gyulladás és hörgőgyulladás), ezért vált 
fontossá a gyermekek átfogó védelme.
A 12. életévüket betöltött és a 2014/2015. tanévben 7. évfolyamot végző leánygyermekek isko-
lai kampányoltás keretében önkéntes, térítésmentes humán papillomavírus oltásban részesít-
hetők. Az oltási rend ez irányú megváltoztatásának célja az oltottsági arány javítása, ezáltal a 
méhnyakrák okán bekövetkezett halálozások számának csökkentése.
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5.2. EGÉSZSÉGET BEFOLYÁSOLÓ KÖRNYEZETRE 
IRÁNYULÓ BEAVATKOZÁSOK

5.2.1 LAKÓHELYI ÉS MUNKAHELYI KÖRNYEZET

A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése
A TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munka-
ügyi ellenőrzés fejlesztése projekt átfogó célja a munkahelyi egészség és biztonság, valamint 
a munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés fejlesztése. A projekt közvetlen célja többek között 
a hatósági ellenőrzés rendszerének, folyamatainak fejlesztése, hatékonyságának növelése; az 
ellenőrzések minőségének, irányultságának és mélységének javítása a munkavédelem és a 
munkaügy területén; valamint a munkavállalók, a munkáltatók tájékozottságának, tudatossá-
gának növelése.

Lokális egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok kialakítása
A TÁMOP-6.1.2/11/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális 
színterek című projekt célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi 
értékek elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi 
programok elterjesztése, az életminőség javítása.

5.2.2 EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

Megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek 
A 323/2010. (XII. 27.) kormányrendelet alapján a népegészségügyi feladatok ellátására a fővá-
rosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveként népegészségügyi szakigazgatási 
szervek (NSZSZ) működtek, amelyek a fővárosi és a megyei kormányhivatal alapító okiratában, 
illetve jogszabályokban meghatározott feladatokat láttak el az alábbi területeken:

• közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés-egészségügy, táplálko-
zás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság);

• járványügy;
• egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés, egészségmegőrzés);
• egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció;
• feladatkörükbe utalt szakfelügyeleti feladatok ellátása az egészségügyi szolgáltatók felett.

A megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek az illetékességi területükön működő kistér-
ségi népegészségügyi intézetek szakmai tevékenységének koordinálását, irányítását is ellátták.
A 2015. évi VI. törvény alapján a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 
szóló 1991. évi IV. törvény módosításában az „illetékes és megyei kormányhivatal népegész-
ségügyi szakigazgatási szerve” szövegrész helyébe az „a népegészségügyi feladatkörében 
eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg került, azaz az NSZSZ-ek a kor-
mányhivatalok népegészségügyi főosztályaként működnek tovább.
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Egészségfejlesztési Irodák hálózata
A Széchenyi Terv keretében 2011-ben kiírt, TÁMOP-6.1.2/11/3 és TÁMOP-6.1.2/11/LHH/B kód-
számú pályázati felhívások nyomán, Magyarországon 61 egészségfejlesztési iroda (EFI) jött 
létre és kezdte meg működését 2013 és 2014 folyamán. A 61 irodából, 20 található LHH és 18 
HH járásban.
A népegészségügyi szervezetrendszer egyik alapját képező irodák létrehozásának alapvető 
célja a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkenésének támogatása, a korai és 
elkerülhető halálozás csökkentése, az egészséget meghatározó életmód, illetve az egészség-
magatartást befolyásoló szokások, attitűdök javítása, a lakosság egészségtudatosságának 
növelése. 
A pályázati kiírásban kiemelt célként jelent meg, hogy az egészségfejlesztési irodák az egész-
ségfejlesztés medikalizációja nélküli intézményi hátteret biztosítsanak a betegségmegelőzési, 
egészségfejlesztési tevékenységhez. Az EFI-k tevékenységét 3 fő területre lehet bontani:
• egyéni kliens állapotfelmérés és kockázatbecslés, illetve az ehhez kapcsolódó egyéni 

tanácsadás,
• közösségi szintű egészségnevelési és egészségfejlesztési programok megvalósítása 

különböző színtereken (települési, munkahelyi és iskolai színterek),
• az EFI járásban megvalósuló egészségfejlesztési tevékenységek nyomon követése, az 

egészségfejlesztéssel foglalkozó szervezetek közötti együttműködés javítása, a szerveze-
tek hálózatba szervezése.

Népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezésimodellprogram
A program a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretein belül valósul meg 2012 és 
2016 között. Keretében Észak-Alföld és Észak-Magyarország régiókban 24 alapellátási praxis 
bevonásával 4 praxisközösség került kialakításra (Berettyóújfalu, Jászapáti, Borsodnádasd, 
Heves központokkal). A program célja a megelőzésre és a krónikus betegségben szenve-
dők gondozására összpontosító, közösségi orientációjú, a helyi közösségeket – különösen a 
roma lakosságot – bevonó egészségügyi alapellátási modell kidolgozása és tesztelése a helyi 
és nemzetiségi önkormányzatokkal, helyi egészségügyi és szociális szolgálatokkal és orvosi 
karokkal való szoros együttműködésben, továbbá ajánlások kidolgozása az egészségpolitika 
számára. Prioritásként szerepel a praxisközösség területén élő roma nemzetiségű lakosok 
alapellátáshoz való hozzáférése esélyegyenlőségének és minőségének javítása; közösségi 
orientációjú fejlesztése, amely bevonja a helyi roma közösségeket is; a roma közösség meg-
szólítása a közösségből származó, abban ténylegesen benne élő, és a közösség standardjaitól 
nem különböző személy részéről érkezik (roma anya-gyermek egészség program; roma segéd 
egészségőrök képzése; roma egészségfelelős képzés). A program keretében kb. 50.000 fő, 
közte közel 10.000 fő roma nemzetiségű komplex – több mint 20 féle paramétert adó - szűré-
sen és kapcsolódó életmód tanácsadásban részesítése történik meg.

Gyógyszerészek bevonása az egészségfejlesztési tevékenységekbe
2012 decemberében Európai Uniós támogatással (TÁMOP-6.2.5/A-12/1-2012-0001) elindult 
a Betegellátók Akkreditációja a biztonságos betegellátásért (BELLA) program. A projekt a 
gyógyszerészeti gondozást célzó ággal is rendelkezik. Meghatározták a gyógyszerészi gon-
dozás működését biztosító standardokat, illetve kidolgozásra kerültek a gyógyszerészi gon-
dozás irányelvei is. Ezek az irányelvek érintik azokat az eseteket, amikor a betegek először a 
gyógyszerészt keresik fel, a népegészségügyi problémának számító betegségeket (például 
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magasvérnyomás), illetve a várandósok és az idősek gondozását. Kifejlesztésre került a 
gyógyszerészi gondozást segítő ‚BEGONIA’ elnevezésű szoftver is. A gyógyszerészi gondozás 
alapelveinek kialakítása elősegíti a lakosság biztonságos gyógyszeralkalmazását, a betegek 
időben történő orvoshoz irányítását.

Koragyermekkori ellátás hatékonyságának növelése
A TÁMOP-6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt célja, hogy a szülőknek és az 
alapellátóknak sikerüljön hamarabb és pontosabban észlelni a fejlődésükben veszélyeztetett 
gyermekeket, hogy hosszú távon is nőjön a beiskolázásra alkalmas gyermekek aránya, illetve 
csökkenjenek a területi és szociális egyenlőtlenségek ezen a területen. Ezért a projekt során 
többek között szülői tájékoztató anyagokkal és hírlevelekkel próbálják erősíteni a megfelelő 
szülői kompetencia és felelősségérzet kialakulását, mintegy 600.000 7 éves kor alatti gyer-
meket részesítenek rendszeres és korszerű szűrővizsgálatokban, az alapellátást végző házi 
gyermekorvosok, vegyes praxisú háziorvosok és védőnők képzéséhez módszertani anyago-
kat fejlesztenek ki, és az alapellátás szereplői közötti hatékonyabb információáramlás biztosí-
tásához új informatikai rendszert alakítanak ki. 

Szűrővizsgálatok a daganatos betegségek korai felismerése érdekében

Háziorvosi vastagbélszűrés
Az OTH saját szűrési előirányzati forrásából három megyében indult háziorvosi vastagbélszű-
rési pilot program (Győr-Moson-Sopron, Heves, Nógrád).  A háziorvosok önként vehettek részt 
a programban. 2014-ben Európai Uniós forrásból, az elővizsgálat jellegű szűrőprogramok 
(védőnői méhnyakszűrési, illetve vastagbélszűrési programok) kiterjesztésének támogatása 
projekt (TÁMOP-6.1.3/13/1/A) keretén belül Csongrád megyében is indult háziorvosi vastagbé-
lszűrő program. A Csongrád megyei program egyfajta modellként szolgál, amely megalapoz-
hatja a vastagbélszűrés országos kiterjesztését. 

Védőnői méhnyakrák szűrés országos kiterjesztése
2008-ban kísérleti jelleggel bevezetésre kerül a „szakdolgozói szűrés” (Védőnői Méhnyakszűrő 
Mintaprogram). A védőnői méhnyakszűrés a kísérleti időszakban alkalmasnak bizonyult az 
országos kiterjesztésre. Az Európai Unió támogatásában megvalósult, pilot jellegű szűrőprog-
ramok (védőnői méhnyakszűrési, illetve vastagbélszűrési programok) kiterjesztésére irányuló 
projekt (TÁMOP-6.1.3/13/1/A) célja, hogy a védőnők alkalmasak legyenek önállóan méhnyak-
szűrést végezni, illetve felkeresni azokat a nőket, akik a korábbiakban egyáltalán nem, vagy 
régen vettek részt ilyen típusú vizsgálaton. A 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet módosítása 
által 2013-ban megtörtént a népegészségügyi célú szervezett védőnői méhnyakszűrés jogsza-
bályban történő rögzítése. A jogszabály 2015 októberétől lépett hatályba. A védőnői képzés 
kiegészítéseként a méhnyakszűrésre vonatkozó követelmények bekerültek a 15/2006. (IV. 3.) 
OM rendeletbe. Az oktatást végző intézmények már módosították a képzési kerettantervüket 
és a képzési programjaikat.

Human papillomavírus (HPV) elleni védőoltás
Míg a szűrés lehetőséget biztosít arra, hogy korán felfedezésre kerüljön a rákmegelőző vagy 
rákos elváltozás, addig a méhnyakrák elleni védőoltással már a betegség kialakulását okozó 
HPV-fertőzés válik megelőzhetővé. 2014. év szeptemberétől, az iskolákban HPV elleni védőol-
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tás zajlik a 7. osztályos leányok körében (szülői jóváhagyással). Az átoltottságuk mértéke jelen-
leg 80%. Minthogy azonban a HPV-típusok közül nem mindegyikre bizonyított a védőoltás 
következtében kialakuló védettség, a háromévenkénti szervezett szűrés az oltásban részesül-
tek számára is ajánlott.

5.2.3 POLITIKAI, JOGI KÖRNYEZET

Az egyes kockázati tényezőkre irányuló beavatkozások egyik lehetséges módja a politikai és 
jogi környezet megváltoztatása, melyre vonatkozóan számos intézkedés történt az elmúlt évek 
során. A legfontosabb ilyen beavatkozások fentebb, a kockázati tényezőknél részletesebben 
is kifejtésre kerültek. A táplálkozással kapcsolatban példaként említhető a közétkeztetési ren-
delet, a népegészségügyi termékadó vagy a transz-zsírsav rendelet. A dohányzás visszaszo-
rítására és a dohányfüstmentes élet előmozdítására vonatkozóan is számos ilyen intézkedés 
történt az elmúlt években, például a nemdohányzók védelméről szóló törvény módosítása 
vagy a dohánytermékek hozzáférhetőségének korlátozása. A Büntetőtörvénykönyv módosí-
táson keresztül a drogfogyasztás visszaszorítására irányuló beavatkozás is történt, de szintén 
itt említhető az Európai Tanács Korai Jelzőrendszer létrehozásáról szóló határozata is. Mint 
az az előbbi példákból is jól látható, a jogszabályi környezet megváltoztatását igen sokszor 
alkalmazták az elmúlt években a népegészségügyet érintő beavatkozások során. 
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6. A PROBLÉMÁK 
KEZELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

6.1. BEVEZETŐ 

Az I. részben bemutatott hazai egészségproblémák döntően az egészségmagatartással függ-
nek össze, így levonható a következtetés: a magyar lakosság egészségében jelentős változá-
sok csak úgy érhetők el, ha olyan bizonyítottan hatásos beavatkozásokra kerül sor, amelyek 
egyrészt az egyének és közösségek egészségmagatartását kedvező irányba módosítják, más-
részt az egészséges életmódot támogató környezet kialakítását mozdítják elő. Természetesen 
az egészségfejlesztési beavatkozások megvalósításához az Ottawai Chartában részletezett 
„egészség előfeltételeinek” biztosítása is elengedhetetlen. A nemrég zárult DRIVERS projekt-
ben45 az egészséget meghatározó előfeltételek közül a kisgyermekkor, a foglalkoztatottság/
munkahely, a jövedelemi viszonyok és a társadalmi támogatás szerepét emelték ki. A projekt 
konklúziója, hogy az egészség terén tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentését csak a 
társadalom és a kormány egységes fellépésével lehet elérni. Az egészségegyenlőtlenségek 
csökkentését a korai életszakaszban lévő gyermekek és családjuk számára személyre szó-
lóan kidolgozott rugalmas szolgáltatások, oktató tevékenységek támogathatják. Az átgondolt 
szakpolitikai beavatkozásokkal javítani lehet a munkahelyi és foglalkoztatásbeli különbségeket, 
ezzel lehetőséget nyújtva az egészségegyenlőtlenségek csökkentésére. A felsoroltak mellett a 
szociális ellátó rendszerek létfontosságú szerepét hangsúlyozták az egészségegyenlőtlensé-
gek csökkentésében.

Az Egészségjelentés2015 elsősorban a viselkedés megváltoztatásában már bizonyítottan hatá-
sos beavatkozásokra fókuszál, és a környezeti tényezők közül azokra, amelyek elősegítik az 
egészséges életmód elterjedését. Az alábbi fejezetben tehát főként a magatartásváltoztatással 
összefüggő környezeti tényezők szerepelnek, szemben azokkal, amelyek önálló tényezőként 
is befolyásolják az egészséget (például sugárzás, kémiai, illetve biológiai expozíciók közvetlen 
patofizilógiai hatásai révén). Az ily módon kimaradt tényezők vizsgálatára jól kiépült intézményi 
hálózat áll rendelkezésre, többek között az Országos Közegészségügyi Központ vezetésével. 

Az elmúlt évek népegészségügyi beavatkozásainak az előző fejezetben történt áttekintése 
és a lakosság egészségét jellemző legfrissebb adatok bemutatása alapján megállapítható, 
hogy habár történtek pozitív irányba ható intézkedések, amelyek némelyikének eredménye 
adatokkal is alátámasztható, átütő eredményt nem sikerült elérniük. Miután a hagyományos 
népegészségügyi szemlélet alapján megvalósított beavatkozások nem vezettek egyértelmű 
eredményre, célszerűnek látszik a népegészségügy újfajta megközelítéseit is fontolóra venni. Az 
alábbi fejezetben előbb az átfogó viselkedésváltoztatás elméleti alapjai kerülnek bemutatásra, 
majd csupán példaként felhozva az egyes problémák lehetséges megoldásai közül néhány, az 

45 Goldblatt P, Siegrist J, Lundberg O, Marinetti C, Farrer L & Costongs C 
(2015). Improving health equity through action across the life course: Summary 
of evidence and recommendations from the DRIVERS project.
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újfajta megközelítés elemeit is tartalmazó nemzetközi beavatkozás, melyek Magyarországra is 
adaptálhatóak lennének. A következőkben bemutatott szemlélet elterjedése a hazai népegész-
ségügyi gyakorlatban hosszútávon megtérülő egészségnyereség elérését biztosíthatja.

6.1.1 A VISELKEDÉSVÁLTOZTATÁS MODELLJE46

Egy adott személy egészségét befolyásoló egyéni és környezeti tényezők igen összetett, soke-
lemű rendszert alkotnak. Az egészséget befolyásoló különböző tényezők szerepét mutatja be 
az alábbi ábra (25. ábra)

Egy egyén egészségi állapotát egyrészt az öröklött, másrészt a szerzett testi-lelki tulajdonsá-
gai, harmadrészt az adott személy ön- és világképe határozza meg. Egy személy tulajdonsá-
gait, mint például egészségi állapotát, valamint magatartását természetesen a rajta kívüli világ 
is erősen befolyásolja. Valamennyi környezeti hatás – az egészségi állapot meghatározottsága 
szempontjából – az alábbi nagy csoportokba sorolható. 

A fizikai környezet hatása: Az egészséget közvetlenül befolyásolják a lakó- és munkahely 
fizikai, kémiai és biológiai jellemzői, az egészséges életmódhoz szükséges, az azt támogató 
színterek, eszközök, termékek és szolgáltatások, továbbá az információt és értékeket közve-
títő média termékek hozzáférhetősége.

Az egészségügyi környezet hatása: Az egyén egészségét közvetlenül befolyásolja az általa 
igénybe vett alap- és szakellátás. A háziorvos például tanácsadásával igazoltan befolyásolni 
képes az őt felkereső személy dohányzási vagy alkoholfogyasztási szokásait, azaz egész-

25. ábra: Egy egyén egészségi állapotát befolyásoló egyéni és környezeti 
tényezők kapcsolatrendszert összegző egészségmodell

46 Ez az alfejezet Vitrai J, Kimmel Zs: Mennyire változtatható jogszabályokkal az 
egészségmagatartás? Mitől függ és hogyan változtatható az egészségmagatartás? 
című, az Egészségtudomány következő számában megjelenő cikke alapján íródott.
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ségmagatartását. Nem nehéz belátni, hogy egy adott térségben elérhető szakrendelő vagy 
kórházi ellátás színvonala jelentősen befolyásolja a közelben élők egészségi állapotát. 

A gazdasági környezet hatása: Az adott település, térség természeti adottságai, termelési 
tapasztalatai, gazdasági teljesítménye, foglalkoztatási viszonyai erősen meghatározzák az 
ott élők anyagi helyzetét (ezáltal a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférését), és 
egyben jelentősen befolyásolják mind a fizikai (például környezetszennyezést, közlekedési és 
kommunikációs infrastruktúrát, az elérhető áruk összetételét), mind az egészségügyi környe-
zetet (mint a szolgáltatások elérhetőségét vagy színvonalát).

A pszichoszociális környezet hatása: A társadalmi és kulturális tőke, az összetartó és áthi-
daló kapcsolatok, társas hálózatok fontos szerepet játszanak az egészség alakításában. Hatá-
suk leginkább az egyén ön- és világképének alakításában jelentkezik, és mint egy szemüveg 
vagy szűrő az ismeretek átvételének, befogadásának befolyásolásával az egyén tudását, mint 
szerzett tulajdonságot is meghatározzák. A társas környezet hatása, vagyis a tágan értelme-
zett kultúra szerepe még az egyének saját magasságuk vagy testtömegük megítélésében is 
jól kimutatható. A vélt és a mért testméretek összevetéséből ugyanis kimutatták, hogy a meg-
kérdezettek társadalmi helyzetüktől függően, illetve az ahhoz tartozni vélt elvárásoknak, azaz 
ön- és világképüknek megfelelően magasságukat és testtömegüket különböző mértékben 
alul-, illetve felülbecsülték.

A társadalmi-politikai környezet hatása: A társadalmi szerkezet, a társadalmi-gazdasági 
erőforrások megosztásának módja, a jogrendszer, a politikai berendezkedés, az intézmény-
rendszer, a működő szervezetek és a működés feltételei együttesen, működési keretként 
befolyásolják a fentebb említett hatásokat. Mivel ez valamennyi más környezeti tényezőre meg-
határozó befolyással van, a társadalmi-politikai környezet az „okok oka”, vagyis az egészségi 
állapotot végső soron meghatározó tényező. Kiemelendő, hogy a társadalmi-politikai környe-
zetet a pszichoszociális környezet, azaz a tágan értelmezett kultúra erősen meghatározza, és 
viszont, a társadalmi-politikai berendezkedés nagymértékben befolyásolja a kultúrát.
Szakértők között egyetértés van abban, hogy az egészségi állapot döntően az egyének és a 
közösségek viselkedésén múlik, ezért a jelentés a továbbiakban csupán az egészségmagatar-
tás megváltoztatásának lehetőségeire fókuszál.
A hatásos népegészségügyi beavatkozások tervezéséhez nyújthat segítséget az ún. COM-B 
modell (26. ábra) és az arra épülő, a viselkedést bizonyítottan módosító beavatkozások „visel-
kedésváltoztatás kereke” modell. 
A COM-B modell szerint a képesség (Capability), a körülmények (Opportunity), a motiváció 
(Motivation) együttesen befolyásolják a viselkedést (Behavior) úgy, hogy az egyrészt visszahat 
a befolyásoló tényezőkre, másrészt azok egymásra is hatnak.
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A szakmai konszenzus alapján kidolgozott COM-B modell szerint a viselkedést először is a 
képesség, azaz az egyén vagy a közösség ismeretei és a viselkedés megvalósításhoz szük-
séges testi és lelki készségek szabják meg. A dohányzást választva példának, a leszokáshoz 
olyan ismeretekre van szükség, mint hogy például mi a leszokás ajánlott menete, milyen leszo-
kást támogató termékek, szolgáltatások érhetők el, és olyan készségekre, mint az elhatáro-
zottság, vagy a kitartás.
A második viselkedést befolyásoló tényezőt, a motivációt a cselekvést elindító tudatos dön-
tések, szándékok és automatikusan adott válaszok, szokások alkotják. Maradva a példánál a 
dohányzás esetében a gyerekek egészségére hivatkozva döntés a leszokásról, az elhatározás 
a dohányzási szokások elhagyására, a kínálás elutasítására, stb. 
A cselekvés megvalósulását a harmadik tényező, a körülmények, azaz a fizikai, valamint a szo-
ciális, vagy másképpen kulturális környezet is nagymértékben meghatározza. A zárt közösségi 
terekre vonatkozó dohányzási tilalom például, vagy a mások jelenlétében való dohányzás álta-
lános elítélése hozzájárul a dohányzási szokások megváltozásához.
Az COM-B modell képezi az alapját a 2011-ben megjelent „Viselkedésváltoztatás kerekének”, 
mely átfogóan mutatja be a magatartás megváltoztatásához szükséges elemeket.
A „Viselkedésváltoztatás kereke” fejlesztése során a szerzők kilenc beavatkozást (színes kör) 
és hét szakpolitikát (külső kör) határoztak meg (27. ábra). 

26. ábra: A COM-B modell: a magatartásváltoztatás rendszere
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27. ábra: A „Viselkedésváltoztatás kereke”

 
A modell segítségével meghatározható, hogy a magatartás megváltoztatásához szükséges 
elemeket (motivációt, lehetőséget és képességet) milyen szakpolitikák és azokon keresztül 
milyen beavatkozások befolyásolhatják. Az irodalmi áttekintés alapján, a magatartás meg-
változtatásának leghatékonyabb módja egy olyan szakpolitikákból és beavatkozásokból álló 
átfogó program, amely pozitív irányba változatja a társadalmi normákat és elősegíti az egész-
ségbarát környezetet. Az életmód megváltoztatásához nem elegendő csupán az egyének 
ismereteinek bővítése vagy egy társadalmi csoport cselekedeteinek korlátozása. A COM-B 
modell alapján elmondhatjuk, hogy az ismereteken, korlátozásokon túl szükség van a motivá-
ció, lehetőségek és képesség kialakítására is. 

6.1.2 VISELKEDÉSVÁLTOZÁST CÉLZÓ HATÁSOS BEAVAT-
KOZÁSOK KIVÁLASZTÁSÁNAK MÓDSZERTANA

Az egészségmagatartást befolyásoló tényezőkre vonatkozóan számos szervezet dolgozott ki 
ajánlásokat. Az alább bemutatott beavatkozások kiválasztásához kiindulópontként elsősorban 
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az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai szolgáltak, emellett pedig bizonyos területekre vonat-
kozóan más szervezetek állásfoglalásai is felhasználásra kerültek (például CDC). Az ajánlások 
többsége meghatározza a célokat és azok eléréséhez általánosságban megfogalmazott mód-
szereket rendel. A példaként bemutatott konkrét beavatkozások többsége a Cochrane Library 
adatbázisában található szisztematikus áttekintések alapján hatásosnak ítéltek közül került 
kiválasztásra. A beavatkozások megismerése érdekében internetes kutatás is történt, tanul-
mányozásra került – amennyiben elérhető volt – a beavatkozás honlapja, valamint a beavat-
kozást vizsgáló egyéb tanulmányok eredményei is. Ezzel a módszerrel az általános ajánlások 
bemutatása mellett, szigorú módszertan alapján hatásosnak ítélt nemzetközi jó gyakorlatokkal 
is alátámasztásra kerül, hogy lehetőség van hatásos lépéseket tenni az egészségmagatartás 
megváltoztatásának irányába.

6.2. AZ EGYÉN ÉS KÖZÖSSÉG EGÉSZSÉGMAGATARTÁSÁNAK 
MEGVÁLTOZTATÁSÁRA IRÁNYULÓ BEAVATKOZÁSOK

6.2.1 EGÉSZSÉGKULTÚRA, EGÉSZSÉGMŰVELTSÉG FEJLESZTÉSE

Egy nemrégiben készült tanulmány szerint „Az egészségműveltség a megalapozott egész-
séggel kapcsolatos döntések meghozatali képessége a mindennapi életben, otthon, a helyi 
társadalomban, a munkahelyen, az egészségügyi intézményrendszerben, valamint a köz-
politikában. Segítségével az emberek kezükben tarthatják egészségük alakítását, az ehhez 
szükséges információk megszerzését, így felelősen alakíthatják életük, és emberi-társadalmi 
környezetük minőségének e meghatározó elemét.”47  A szerzők szerint az egészségműveltség 
társadalmi egyenlőtlenségeket mutathat, azonban ezek az eltérések megfelelő beavatkozá-
sokkal csökkenthetők, a későbbiek során elkerülhetők. Az egészségműveltség fejlesztése 
nagyrészt hatásos egészségkommunikáció révén valósítható meg, azaz több szereplő, több 
befolyásoló tényezőt is figyelembe vevő, többféle összehangolt beavatkozásán keresztül, össz-
hangban a közösségi szintű programokkal, az alapvető szakpolitikai változtatásokkal, illetve az 
egészségügyi rendszer fejlesztéseivel. Magyarországon az egészségműveltség szempontjá-
ból kritikus társadalmi csoportok az idősek, a romák, az alacsony iskolázottságúak, kisebb 
településeken élők, egyéb társadalmilag kirekesztett csoportok (például mélyszegénységben 
élők, hajléktalanok és fogyatékkal élők).
Az EU 2013-ban indította el az IROHLA projektet, amelynek célkitűzése volt, hogy a nemzet-
közi szakirodalmat áttekintve 20 olyan intervenciót válasszon ki, amelyek bizonyítottan javít-
ják az egészségműveltséget. Mivel az alacsony egészségműveltség szempontjából az egyik 
legsérülékenyebb csoport az idősek, a kiválasztott intervenciók elsősorban őket célozzák. A 
következő beavatkozást bizonyítottan hatásosnak találták az alacsony egészségműveltségű 
szívelégtelenségben szenvedők esetében.48 A szívelégtelenségben szenvedők egészségmű-
veltségének javítása érdekében kidolgozásra került egy olyan program, amely a páciensek 

47 Taller Á, Makara P, Tonté D: Az egészségműveltség értelmezése 
és fő kihívásai a mai magyar társadalomban (közlés alatt) 
48 DeWalt DA et al: Multisite Randomized Trial of a Single-Session Versus Multisession Literacy-
Sensitive Self-Care Intervention for Patients With Heart Failure, Circulation. 2012;125:2854-2862;
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egészségműveltségi szintjéhez szabottan, a betegek problémamegoldó képességének javítását 
tűzte ki célul, segítve az alacsony egészségműveltségűek öngondoskodásra való képességét.
A programban résztvevőknek felmérték az egészségműveltségi szintjét, ezután részt vettek 
egy alapozó tréningen, amely a betegségükkel kapcsolatos legfőbb témaköröket ölelte fel. A 
résztvevők szívelégtelenségről szóló segédanyagot és egy vérnyomásmérő készüléket kaptak. 
A tréning után havi telefonhívásokkal tartották a kapcsolatot, ellenőrizték az öngondoskodás 
szintjét, bátorították a résztvevőket a program folytatására és a szívelégtelenséggel összefüggő 
életminőségüket mérték. A program tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az alacsonyabb 
egészségműveltségű páciensek számára előnyösebb az intenzív beavatkozás. Az összetettség 
és az információk széles köre miatt a szívelégtelenség optimális önkezeléséhez valószínűleg 
nem elegendő az egy alkalomból álló intervenció. Az alacsony egészségműveltségűek számára 
nehézséget okoz a betegségükkel kapcsolatos információk áttekintése és ebből fakadóan 
nehéz számukra „szakemberré” válni saját betegségükben. Az összetett intervenció segítette az 
alacsony műveltségűeket abban, hogy megértsék az instrukciókat és olyan egészségeredmé-
nyeket érjenek el, mint a magasabb egészségműveltséggel rendelkezők.  A szívelégtelenséggel 
összefüggő életminőség javult az intenzív beavatkozás hatására. 

6.2.2 EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS TÁMOGATÁSA

A WHO számos stratégiát és ajánlást fogadott el az elmúlt évtizedben az egészséges táplál-
kozás előmozdítása érdekében. Ezek az útmutatások érintették többek között az egészséges 
táplálkozás és fizikai aktivitás előmozdítását49, az egészségtelen élelmiszerek reklámjának 
visszaszorítását , az egészségtelen táplálkozás miatt kialakuló krónikus betegségek vissza-
szorítását51. 
A sóbevitel és a vérnyomás, illetve a szív- és érrendszeri betegségek közötti összefüggést 
alátámasztó, egyre szaporodó tudományos bizonyítékok alapján, összhangban a nemzet-
közi ajánlásokkal az Egyesült Királyságban már 1994-ben célul tűzték ki, hogy a lakosság 
sóbevitele legyen kevesebb 6 g/nap értéknél, azonban csak 2003-ban készült el a sóbevitel 
csökkentésének stratégiája52. Ennek fő eleme volt, hogy az élelmiszeripar önkéntesen vállalja 
a szakértők által jóváhagyott mértékű és ütemezésű reformulációt. Mivel a sócsökkentést las-
san és fokozatosan hajtották végre, ez nem jelentett gazdasági veszteséget vagy hátrányt 
számukra. A sócsökkentő program eredményeként 2011-re elérték, hogy jelentősen csökkent 
a népesség sóbevitele, ennek hatására csökkent a vérnyomás és a szív- és érrendszeri halá-
lozás főként a munkaképes korúak körében.

49 T  World Health Organization. Global strategy on diet, physical activity and 
health. ISBN 92 4 159222 2 http://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/
eb11344/strategy_english_web.pdf?ua=1 (Letöltve: 2015. május 19.)
50 World Health Organization. Comprehensive implementation plan on maternal, 
infant and young child nutrition. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/113048/1/
WHO_NMH_NHD_14.1_eng.pdf?ua=1 (Letöltve: 2015. május 19.)
51 World Health Organization. Global action plan for the prevention and 
control of NCDs 2013-2020. ISBN 978 92 4 150623 6. http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1 (Letöltve: 2015. május 19.) 
52 MacGregor G, He FJ. Food and the responsibility deal: how the saltreduction 
strategy was derailed. BMJ 2015;350:h1936. (Published 28 April 2015)
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Az utóbbi évek nemzetközi szakirodalmában és így az ajánlásokban is egyre nagyobb hang-
súlyt kapott az ipari eredetű transz-zsírsav egészséget károsító hatása. Bizonyított, hogy 
növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a meddőség, az endometriózis, az epekő, az Alzhe-
imer-kór, a cukorbetegség és bizonyos daganatos betegségek kialakulásának kockázatát. A 
kedvezőtlen egészséghatás kivédése érdekében számos ország különböző beavatkozásokat 
valósított meg, mint például az önkéntes szabályozás, a kötelező címkézés és ezek együttes 
alkalmazása, valamint helyi és nemzeti szintű kötelező korlátozások és tilalmak. A beavatko-
zások átfogó értékelése53 azt mutatta, hogy ezek jelentősen csökkentették az élelmiszerek 
transz-zsírsav tartalmát, kivitelezhetők, megvalósíthatók voltak, melyek népegészségügyi 
hatása valószínűsíthető. 
A túlsúly és elhízás növekedésének megállítását számos nemzetközi ajánlás tartalmazza, ám 
mindezidáig nem érhető el olyan adat, amely ennek elérését alátámasztaná. A gyerekeket 
célzó beavatkozások rövid távú hatásai ugyan azonosíthatók,54,55 azonban a táplálkozásra 
és fizikai aktivitásra ható intervenciókhoz szükséges a multidiszciplináris megközelítés,56 a 
beavatkozások rendkívül széles palettájából a leghatékonyabbak azonosítása, melyek köny-
nyen beépíthetők a mindennapi életbe, az oktatásba és az ellátórendszerbe is.57,58 A túlsúly és 
elhízás visszaszorítása csak az összes szereplő – kormányzat, élelmiszergyártók, forgalmazók, 
fogyasztók – aktív részvételével valósítható meg.59 Az emberek preferenciáira, viselkedésére, 
társadalmi-gazdasági és demográfiai jellemzőire szabott táplálkozáspolitikai intézkedések 
lehetnek hatékonyak, ezért a szakemberek feladata a döntéshozatal támogatása a többirányú 
beavatkozás együttes alkalmazásának ösztönzésére.60

A fenti példákból is látható, hogy habár számos beavatkozás létezik az egészséges táplálkozás 
előmozdítására, az átütő sikerhez nem elegendő csupán az egyes tényezők elleni külön-külön 
fellépés, a sikeres és hatásos megelőzés érdekében több szereplő, több befolyásoló tényezőt 
figyelembe vevő, és azokra többféle beavatkozáson keresztül ható megoldások szükségesek, 
amelyek lehetőség szerint a viselkedésváltoztatáshoz szükséges valamennyi összetevőre egy-
idejűleg hatnak.

53 Downs SM, Thow AM & Leeder SR. The effectiveness of policies for reducing 
dietary trans fat: a systematic review of the evidence. Bulletin of the World 
Health Organization. 2013;91:262-269H.(Letöltve: 2015. május 21.)
54 Langford R, Bonell C, Jones H et al: The World Health Organization’s Health Promoting 
Schools framework: a Cochrane systematic review and meta-analysis. BMC Public Health 
2015, 15:130. http://www.biomedcentral.com/1471-2458/15/130 (Letöltve: 2015. május 21.)
55 Martin A, Saunders DH, Shenkin SD, Sproule J. Lifestyle intervention for improving 
school achievement in overweight or obese children and adolescents. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD009728 
56 Kelishadi R, Azizi-Soleiman F. Controlling childhood obesity: A systematic 
review on strategies and challenges. J Res Med Sci 2014;19:993-1008.
57 Waters E, de Silva-Sanigorski A, Burford BJ. Interventions for preventing obesity in 
children. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2011.12. http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1002/14651858.CD001871.pub3/abstract (Letöltve: 2015. május 21.)
58 Kothandan SK. School based interventions versus family based interventions in the 
treatment of childhood obesity- a systematic review. Archives of Public Health 2014, 
72:3 http://www.archpublichealth.com/content/72/1/3 (Letöltve: 2015. május 21.)
59 Roberto CA, Swinburn B, Hawkes C et al. Patchy progress on obesity 
prevention: emerging examples, entrenched barriers, and new thinking. 
Published online February 18, 2015 (Letöltve: 2015. május 21.)
60 Hawkes C, Smith TG, Jewell J et al. Smart food policies for obesity prevention. 
The Lancet, Published online February 18, 2015 (Letöltve: 2015. május 21.)
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6.2.3 DOHÁNYFÜSTMENTES ÉLET ELŐMOZDÍTÁSA

A CDC legfrissebb, 2014-es, az átfogó dohányzás visszaszorítását célzó legjobb gyakorlatokat 
tartalmazó útmutatója61 szerint az egyes beavatkozások (például állami- és közösségi szintű 
beavatkozások, tömegkommunikációs kampányok, leszokást támogató beavatkozások) akkor 
a leghatásosabbak, ha azokat együttesen valósítják meg. Nemzetközi szakértők szerint fia-
taloknál azok a dohányzásmegelőző iskolai programok bizonyulnak hatásosnak, amelyek a 
szociális kompetenciákat és a társas hatást egyaránt befolyásolják.62 Az ilyen beavatkozások 
– például a Life Skills Training program63 – többek között fejlesztik az egyén problémamegoldó 
és döntéshozatali készségeit, az önkontrollt és az önbecsülést, képessé tesznek a médiaha-
tásoknak, illetve a társas nyomásnak való ellenállásra, illetve segítségükkel a fiatalok megküz-
dési stratégiákat is elsajátíthatnak. A szakértők szerint a csupán az ismeretek átadásán vagy a 
társas hatáson alapuló tanulmányok nem mutatnak meggyőző eredményeket. 
A CDC 2012-es Tips From Former Smokers kampányában64 a dohányzás, illetve a passzív 
dohányzás okán kialakult betegségektől szenvedő emberek beszéltek betegségükről, min-
dennapjaikról. A kampány céljai a közvélemény figyelmének ráirányítása a dohányzás és a 
passzív dohányzás által okozott egészségkockázatokra; a dohányosok bátorítása a leszo-
kásra és arra, hogy merjenek segítséget kérni; illetve a dohányosok ösztönzése a nemdohány-
zók érdekeinek szem előtt tartására. 2013 szeptemberében megjelent eredmények alapján 
megállapítható, hogy 1,6 millió ember próbált meg leszokni a kampány következtében, kb. 
6 millió nemdohányzó beszélt valamely hozzátartozójával a dohányzás káros hatásairól és 
további 4,7 millió ajánlott leszokást támogató szolgáltatást; 2013-ban 7%-kal emelkedett a heti 
hívások száma a leszokást támogató vonalon, a kapcsolódó honlap látogatottsága pedig a 
38-szorosára emelkedett.65 Ezek az eredmények azonban nem szolgáltatnak valós információt 
a dohányzásról ténylegesen leszokottak számáról. A vonatkozó szakirodalom is alátámasztja 
a felnőtteket célzó tömegkommunikációs kampányok hatásosságát, amennyiben azokat egy 
átfogó program részeként alkalmazzuk.66 Erre lehet jó példa az 1993-ban indult Massachusetts 
állami Make Smoking History dohányzás visszaszorítását célzó programja.67 A program részét 
képező médiakampány mellett például adóintézkedéseket, dohányfüstmentes intézkedése-
ket vezettek be, illetve leszokást támogató szolgáltatásokat hajtottak végre. A kampány az 
általános lakosságot informálta a dohányzás negatív következményeiről, a passzív dohányzás 
veszélyeiről, a dohánytermékek káros összetevőiről, a dohányipar által folytatott manipulációs 
tevékenységről. Eredményeképp a dohányzás prevalenciája jelentősen nagyobb mértékben 
esett Massachusettsben, mint a többi olyan államban, ahol nem végeztek átfogó programot a 

61 Best Practices for Comprehensive Tobacco ControlPrograms—2014. Atlanta: U.S. Department 
of Health and Human Services, Centers for DiseaseControl and Prevention, National Center 
for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014
62 Thomas RE, McLellan J, Perera R: School-based programmes for 
preventing smoking (Review); The Cochrane Library 2013, Issue 4
63 http://www.lifeskillstraining.com/evaluation.php
64 http://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/about/campaign-overview.html
65 Dr Tim McAfee, Kevin C Davis MA, Robert L Alexander PhD, Terry F Pechacek PhD, 
Rebecca Bunnell ScD: Effect of the first federally funded US antismoking national media 
campaign; The Lancet, Volume 382, Issue 9909, Pages 2003 - 2011, 14 December 2013
66 Bala MM, Strzeszynski L, Topor-Madry R, Cahill K: Mass media interventions for 
smoking cessation in adults (Review); The Cochrane Library 2013, Issue 6
67 http://makesmokinghistory.org/
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dohányzás visszaszorítása érdekében.68

A dohányfüstmentes élet előmozdítására irányuló nemzetközi példákon keresztül is jól lát-
ható, hogy a csupán egy-egy összetevőre (például információátadás) irányuló beavatkozások 
eredményessége megkérdőjelezhető az egyszerre több szereplő által, többféle beavatkozást 
(médiakampány, adóváltozások, leszokást támogató szolgáltatások) biztosító programok 
hatásával szemben. Ebből következik, hogy a dohányfüstmentes élet hazai támogatásához 
a jogszabályi háttér biztosításán túl, szükség van a lakosság viselkedésének megváltoztatá-
sához, azaz ismereteket, képességeket növelő beavatkozásokra és az egészséges választást 
támogató környezet kialakításához is.69 A fiatal dohányosok számának emelkedése alapján 
hatásos iskolai megelőző programok bevezetése látszik célszerűnek.

6.2.4 FIZIKAILAG ÉS SZELLEMILEG AKTÍV ÉLETMÓD ELŐMOZDÍTÁSA

A fizikailag aktív életmód előmozdítását a WHO is kiemelten kezeli. Többek között konkrét 
ajánlásokat tesz korcsoportonként a fizikai aktivitás mennyiségére és minőségére70,71, célként 
fogalmazza meg az elégtelen fizikai aktivitást végzők arányának csökkentését72, valamint 
interszektoriális együttműködésre buzdít a mindennapi élet során jelentkező fizikai aktivitás 
növeléséhez73, például a fizikai aktivitást ösztönző munkahelyi politikák kialakítása révén, vagy 
a szabadidő kellemes és aktív eltöltésének lehetőségét biztosító iskolák kialakítása révén.
A fizikai aktivitás előmozdítására bizonyítottan hatásos beavatkozás, ha szakemberek adnak 
iránymutatást arról, hogy hogyan kezdjünk el egy edzésprogramot és ezt követően folyamatos 
támogatást nyújtanak, hatásosan ösztönöznek a fizikai aktivitás fokozására.74 Ezen alapult 
az Új-Zélandon végzett Green prescriptions75,76 beavatkozás is, amelyben az alapellátásban 
dolgozó orvosok részt vehettek egy négy órás képzésen, ahol lehetőségük volt elsajátítaniuk 
a motivációs interjú technikáját. Az ellátást megelőzően végzett felmérés alapján kevésbé 
aktívként definiált páciensek felmérésük eredményét átadták az ellátást végző orvosnak. A 
konzultáció során az orvos és a páciens együtt határoztak meg egy - általában otthon megva-

68 Hamilton WL, Rodger CN, Chen X, Njobe TK, Kling R, Norton G. Independent 
Evaluation of the Massachusetts Tobacco Control Program. Eighth Annual Report: 
January 1994-June 2001. Cambridge, MA: Abt Associates Inc, 2003.
69 V.ö. 4. Panel: Dohányzás visszaszorítása
70 World Health Organization: Global strategy on diet, physical activity and health, 2004.
71 World Health Organization: Global recommendations on physical activity for health, 2010.
72 World Health Organization - Global action plan for the prevention 
and control of noncommunicable diseases 2013-2020.
73 World Health Organization: A guide for population-based approaches to increasing 
levels of physical activity: implementation of the WHO global strategy on diet, physical 
activity and health; 2007.and control of noncommunicable diseases 2013-2020.
73 World Health Organization: A guide for population-based approaches 
to increasing levels of physical activity: implementation of the WHO 
global strategy on diet, physical activity and health; 2007.
74 Foster C, Hillsdon M, Thorogood M, KaurA, Wedatilake T: Interventions for 
promoting physical activity (Review); The Cochrane Library 2013, Issue 1
75 Elley CR, Kerse N, Arroll B, Robinson E. Effectiveness of counselling patients on physical 
activity in general practice: cluster randomised controlled trial. BMJ 2003;326(7393): 793–800.
76 http://www.health.govt.nz/our-work/preventative-health-
wellness/physical-activity/green-prescriptions
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lósítható tevékenységekből, például sétálásból álló – személyre szabott célt. Egy írásos javas-
lat (green prescritpion) is készült, amelyet eljuttattak a helyi sportlétesítményhez. Ezt követően 
egy sportszakember bátorítás és támogatás céljából legalább három telefonhívás alkalmával 
felkereste a pácienst. A pácienseket a helyi lehetőségekről is informálták. A program egy év 
elteltével is pozitív hatást gyakorolt a fizikai aktivitásra és az életminőségre.
Szintén a fizikailag aktív életmód elősegítése céljából hozták létre az Európai Egészséges Sta-
dionok Hálózatát.77 A beavatkozás azt a célt tűzte ki, hogy népszerűsítse az egészségbarát 
viselkedést a látogatók, a szurkolók, a sportolók, az ott dolgozók és a létesítmény környeze-
tében élők körében. A cél érdekében a Hálózat megvalósított egy 30 hónapos elővizsgálatot, 
amelyben többek között a játékosok segítségével népszerűsítették a testedzést, egy futball-
csapat által működtetett tv és rádiócsatornán médiaspotokat mutattak be a testedzésben 
gazdag életmód ösztönzésére, a mérkőzésekre megjelenő műsorfüzetekbe pedig hasonló 
tartalmú üzeneteket helyzetek el. Egy finnországi stadionban a sportolók számára elhelyezett 
sporteszközöket is hozzáférhetővé tették az ott dolgozók számára.
A gyermekek esetében erős bizonyítékok állnak rendelkezésre bizonyos elhízást megelőző 
programok hatásosságára.78 Főként a következő programelemek mutatkoznak ígéretesnek: 
az egészséges étkezésre, a fizikai aktivitásra, a testképre vonatkozó elemeket is tartalmazó 
tantervek; testnevelés órák számának növelése, a mozgáskészségek fejlesztése; ételek tápér-
tékének javítása; a pedagógusok ösztönzése, támogatása az egészségfejlesztési programok 
végrehajtására; a szülők támogatása a gyerekeket egészséges táplálkozásra, fizikai aktivitásra, 
illetve a számítógép vagy a TV előtt töltött idő csökkentésére ösztönző környezet kialakítására, 
tevékenységek folytatására. A következő programot Franciaországban a hagyományos tanterv 
mellett valósították meg.79 A programba a középiskolába lépő 12 éves fiatalokat vonták be. Az 
elsőtől negyedik évfolyamig tartó program célja az attitűd megváltoztatása, az oktatók és a 
szülők által nyújtott támogatás növelése, illetve a környezeti és intézményi feltételek biztosítása 
volt. A program során első osztálytól új mozgási lehetőséget biztosítottak a diákoknak az 
ebédidőben, a szünetekben, valamint sporteseményeket és „biciklizz az iskolába” napokat 
szerveztek. Az egyes tevékenységek célja a mozgás élvezete és nem a versengés volt, így a 
kevésbé magabiztos fiatalokat is be tudták vonni. A program eredményeképp nem csupán a 
fiatalok fizikai aktivitása növekedett, de csökkent a számítógép vagy a TV előtt eltöltött idő is, 
mindez pedig segített megelőzni a program kezdetén nem túlsúlyos fiatalok körében a túlzott 
súlynövekedést.
Az Európai Unió 2012-es kampányéve, amelynek témája az aktív idősödés és a generációk 
közötti szolidaritás volt, felhívja a figyelmet arra, hogy a fizikai aktivitás mellett érdemes szem 
előtt tartani a mentálisan aktív életmódot is, különösképpen az aktív idősödés fontosságát.80  

Az EU által indított kampány alapelve volt, hogy a társadalmak elöregedése által jelentett 
terheket az aktív idősödés enyhíteni képes. A helyi és regionális szereplők több területen is 

77 www.healtystadia.eu
78 Dobbins M, Husson H, DeCorby K, LaRocca RL: School-based physical 
activity programs for promoting physical activity and fitness in children and 
adolescents aged 6 to 18 (Review); The Cochrane Library 2013, Issue 2
79 Simon C, Schweitzer B, Oujaa M, Wagner A, Arveiler D, Triby E, et al.: Successful 
overweight prevention in adolescents by increasing physical activity: a 4-year 
randomized controlled intervention. [Erratum appears in International Journal of 
Obesity 2008;32(10):1606]. International Journal of Obesity 2008;32(10):1489–98.
80 World Health Organization: Active Ageing – A policy framework, 2002.
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felléphetnek az aktív idősödés érdekében.81 A foglalkoztatást tekintve például olyan progra-
mok bevezetésére is lehetőség van, amelyek segítségével az idősebb generációk tudása és 
készségei is naprakészek lehetnek. Példaként említhető itt a Pedagogy assisting workforce 
transitions - Extending working projekt82, amelynek fő célja a felnőttoktatás támogatása, az 
idősebb generáció körében az információs és kommunikációs technológiákhoz kapcsolódó 
készségek fejlesztése, illetve az önfoglalkoztatás elősegítése. Befolyásolhatjuk ezek mellett, 
hogy az idősek továbbra is a közösségek aktív tagjai lehetnek. Az Activating Drivers for Digital 
eMpowerment in Europe projekt83 célja, hogy támogassa a hátrányos helyzetű csoportokat 
az új technológiák használatában, hogy ezáltal hozzáférjenek az őket megillető szolgáltatá-
sokhoz. A kirekesztés megakadályozásának egyik módja, hogy képesek legyenek használni 
azokat az eszközöket, amelyek összekötik őket a különböző szolgáltatókkal. A programnak 
magyar résztvevői is vannak. A Go-myLife (Going online: my social life) projekt84 célja, hogy az 
idősebb generációk képesek legyenek a közösségi oldalak használatára, ezáltal pedig aktív 
kapcsolatot tudjanak fenntartani hozzátartozóikkal, családjukkal. Fontos, hogy támogassuk az 
idősebb generációkat függetlenségük megőrzésében, ennek céljából például fejleszthetjük a 
tömegközlekedést, az egészségügyi ellátórendszer szolgáltatásait vagy az idősek segítségére 
lehetünk a biztonságos otthoni környezet kialakításában.
Mind a fiatalokra vonatkozó francia példából, mind az aktív idősödésnél bemutatott beavatko-
zások esetében látható, hogy a hatásos viselkedésváltozáshoz több szereplő, többféle ténye-
zőre különféle beavatkozásokkal egyszerre ható megközelítése szükséges. 

6.2.5 AZ ALKOHOL KÁROS HASZNÁLATÁNAK VISSZASZORÍTÁSA

A túlzott mértékű alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében a WHO átfogó stratégia 
megvalósítását ajánlja a tagországoknak85, amely többek között érinti az egészségügyi ellátó 
intézmények tevékenységeit, az alkoholtartalmú italok hozzáférhetőségének csökkentését, az 
alkoholtartalmú italok címkéjén levő tájékoztató és figyelmeztető információk elhelyezését, az 
ittas vezetés szigorú szabályozását,  az ivási környezettel kapcsolatos intézkedéseket (például 
a felszolgálói és a záróra betartására irányuló gyakorlatok), az informálisan előállított termékek 
fogyasztásának visszaszorítását, valamint adó- és árpolitikai változásokat is. Ezek kombináci-
óját javasolja a tagállamok számára, mert az egyes intézkedések közti szinergizmus fokozza 
hatékonyságukat. Számos bizonyíték szól86 az alkohol árának a fogyasztásra, és az okozott 
ártalmakra gyakorolt hatásáról, amelyet az alkoholtartalom mértékének megfelelő adóztatá-
sával, vagy az alkohol grammjára kiszabott minimum árral lehet legjobban szabályozni. Az 

81 European Commission, Committee of the Regions, AGE Platform Europe: How to promote 
active ageing in Europe - EU support to local and regional actors, September 2011.
82 http://pawt.pikes.fi/the-project;jsessionid=BE8A1F6C28F0C5819D2293A1F1AC8E76.node1
83 http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.cfm?project_ref=238917
84 http://www.gomylife-project.eu/
85World Health Organization - Global action plan for the prevention 
and control of non-communicable diseases 2013-2020. 
86 WHO Europe Kézikönyv (2011). World Health Organization (2009): Handbook for 
action to reduce alcohol-related harm. Fordítás: Országos Egészségfejlesztési Intézet 
Országos Addiktológiai Centrum: Kézikönyv az alkohol- okozta károk csökkentéséhez, 
2011 (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/43320/E92820.pdf) 
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utóbbi intézkedés azért lehet kedvezőbb, mert az adók nem szükségszerűen vezetnek maga-
sabb árakhoz és így a fogyasztás csökkenéséhez. A WHO által ajánlott átfogó program részét 
képezheti például az alapellátás keretén belül nyújtott rövid intervenció (1-4 alkalom), amely a 
szakirodalom alapján a túlzott mértékű alkoholfogyasztás visszaszorításának hatásos mód-
szere. Az alapellátásban dolgozó orvosok vagy nővérek a rendes kezelési időn belül felmérik 
a betegek alkoholfogyasztási szokásait, ezzel megbecsülik a lehetséges kockázatot, majd 
a lehetséges motivációk azonosítása után személyre szabott tanácsadást végeznek. Ezek 
a beavatkozások meggyőző mértékben csökkentik a hetente elfogyasztott alkoholmennyisé-
get.87 Ilyen beavatkozás volt például az az Egyesült Államokban végrehajtott program88, amely 
a 21-70 éves korosztályba tartozó azon alkoholfogyasztókat célozta, akiket előzőleg a magas 
kockázatú csoportba soroltak. Az alap konzultációs időn belül a nővérek és orvosok 5-10 
perces tanácsadást valósítottak meg. A beavatkozás megkezdése előtt a nővérek és az orvo-
sok is részt vettek egy rövid képzésen. A tanácsadás a hagyományos kijelentésekkel („Önnek 
alkohol problémái vannak.”) szemben a pácienseket nyitott kérdésekkel („Mit gondol az alko-
holfogyasztási szokásaival kapcsolatban?”) tette aktívvá. A tanácsadás kiegészítéseképp a 
páciensek az egészséges életmódra vonatkozó tanácsokat tartalmazó füzetet is kaptak. A 
tanácsadás hatásosságát egyértelműen bizonyította, hogy az elfogyasztott alkohol mennyi-
sége jelentősen csökkent azokhoz képest, akik csupán az ismertető füzetet kapták meg.
Nem csupán az alapellátás, de a család is színteréül szolgálhat a hatásos beavatkozásoknak. 
A jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok alapján kijelenthető, hogy a családon belül végre-
hajtott prevenciós programok hatásosak a túlzott alkoholfogyasztás megelőzésére a fiatalok 
körében.89 Ezek a beavatkozások nem kizárólag egy kockázati magatartás megelőzésére 
koncentrálnak, hiszen azáltal, hogy a pszichoszociális fejlődésre hatnak, általánosságban 
befolyásolják az egészséges életmóddal összefüggő viselkedést. Példaként szolgálhat a Child 
and Parent Relations program90, amely a szülők, a család által betöltött védő szerepet célzott 
maximalizálni. Az otthoni környezetben képzett szakemberek által tartott találkozók, majd az 
ezt követő családi összejövetelek és emlékeztető telefonhívások a szülői készségeket és gya-
korlatokat, illetve a család működését célozták. A beavatkozás negyedik osztályos fiatalok 
körében történt, emlékeztető beavatkozásra pedig hetedik osztályban került sor. Mivel az új 
közösségbe kerülés fokozza a kortárscsoport hatását, növeli a rizikómagatartások kialaku-
lásának kockázatát, így a program végrehajtása iskolaváltás idején a legideálisabb. A négy 
évet átfogó vizsgálat alapján igazolódott, hogy gyermekek körében megelőzhető a problémás 
alkoholfogyasztás kialakulása. 
A fent bemutatott példából is kitűnik, hogy az alkoholfogyasztás káros hatásainak visszaszo-
rítása területén is csak átfogó és többféle beavatkozástípust ötvöző programokkal érhető el 
igazán hatásos eredmény.

87 Kaner EF, Dickinson HO, Beyer FR, Campbell F, Schlesinger C, Heather N, 
Saunders JB, Burnand B, Pienaar ED: Effectiveness of brief alcohol interventions 
in primary care populations (Review). The Cochrane Library 2009, Issue 4
88 Ockene JK, Adams A, Hurley TG, Wheeler EV, Hebert JR. Brief physician- 
and nurse practitioner-delivered counseling for high-risk drinkers: does it 
work?.Archives of Internal Medicine 1999;159 (18):2198–2205.
89 Foxcroft DR, TsertsvadzeA: Universalfamily-basedpreventionprogramsfor
alcoholmisuseinyoungpeople; The Cochrane Library 2011, Issue 9
90 Loveland-Cherry CJ, Ross LT, Kaufman SR. Effects of a home-based family intervention on 
adolescent alcohol use and misuse. Journal of Studies on Alcohol 1999 Suppl;13: 94–102.
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6.2.6 A KÁBÍTÓSZER KÁROS HASZNÁLATÁNAK VISSZASZORÍTÁSA 

A drogfogyasztás visszaszorítására számos hazai és nemzetközi gyakorlatban is bevált, jó 
gyakorlat létezik, melyek gyűjteménye a Nemzeti Drog Fókuszpont honlapján is elérhető91. 
Az ajánlott beavatkozások különböző területekre (például: prevenció, kezelés, ártalomcsök-
kentés, szociális reintegráció) és különböző témakörökre (például: iskola, család, közösség, 
lakosság) csoportosítva érhetők el. Az iskolákban megvalósuló prevenciós beavatkozásokkal 
kapcsolatban számos szisztematikus irodalmi áttekintést vizsgálva megállapították, hogy a 
csak ismeretekre fókuszáló beavatkozások hatásossága nem bizonyított a legális és illegális 
szerhasználat csökkentésében92, szemben a társas befolyásoláson és/vagy készségfejleszté-
sen alapuló iskolai beavatkozásokkal, amik bizonyítottan hatásosak. Az ECDC és az EMCDDA 
elsősorban döntéshozók számára készített, tudományos bizonyítékokon alapuló összeállítása 
szerint a fertőző betegségek kontrollja és megelőzése szempontjából hét kulcsfontosságú 
beavatkozás alkalmazása javasolt egy adott országban. Ezek közül első helyen áll a steril injek-
táló eszközök biztosítása, a további hat beavatkozás pedig: védőoltás; addiktológiai kezelés; 
szűrővizsgálatok; fertőző betegségek kezelése; egészségfejlesztés; szükségletekre szabott 
szolgáltatások.93 Az intravénás szerhasználók számára nyújtott tűcsereszolgáltatás egyike a 
legfontosabb pilléreknek a vér útján terjedő fertőző betegségek megelőzésében. Másrészt, 
mivel sok esetben alacsonyküszöbű szolgáltatásként működik, ez a beavatkozás jelentheti 
a kezeléshez vezető út első lépését, a kezelésbe nem kerülő kábítószer-fogyasztókkal való 
kapcsolatfelvétel lehetőségét. A WHO állásfoglalása94 is kiemeli a tűcsere programok hasz-
nosságát és a beavatkozás költséghatékonyságát a fertőzések terjedésének mérséklésében. 
A fent bemutatott példából is látható, hogy a drogfogyasztás káros hatásainak visszaszorítása 
területén csak átfogó és többféle beavatkozástípust ötvöző programokkal érhető el igazán 
hatásos eredmény.

6.2.7 MENTÁLIS EGÉSZSÉG ELŐSEGÍTÉSE

A WHO által megfogalmazott egészség definíció egyik fő eleme a mentális és érzelmi jóllét, 
amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy felismerjék lehetőségeiket, hogy képesek 
legyenek megbirkózni a mindennapok stresszhelyzetével, hogy termékeny munkát végezze-
nek és a közösségük aktív tagjai legyenek. Ennek elérése érdekében az EU95 és a WHO több 
cselekvési tervet96 és akciótervet97 dolgozott ki, melyek mindegyike az összes életszakaszra 
kiterjedő, átfogó megközelítésen alapuló, a szolgáltatások hozzáférhetőségét és a megelőzés 

91 http://drogfokuszpont.hu/bevalt-gyakorlatok-portalja/
92 Faggiano F. et al. ‘The effectiveness of a school-based substance abuse prevention 
program: 18-Month follow-up of the EU-Dap cluster randomized controlled trial’, 
Drug and Alcohol Dependence, Volume 108, Issues 1-2, Pages 56-64.
93 ECDC/EMCDDA: ECDC and EMCDDA guidance. Prevention and control 
of infectious diseases among people who inject drugs (2011)
94 WHO: Effectiveness of Sterile Needle and Syringe Programming in 
Reducing HIV/AIDS among Injecting Drug Users (2004)
95 European Pact for Mental Health and Well-being
96 World Health Organization: Mental health actionplan 2013-2020.
97 World Health Organization – Regional office for Europe: The 
European mental health action plan; 2013.
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fontosságát szem előtt tartó beavatkozásokat tartalmazott. Szintén a téma fontosságát jelzi, 
hogy 2013-ban az angol országos tiszti főorvos éves nagyjelentése is a mentális egészség 
megőrzésére fókuszált, összegyűjtve a bizonyítottan hatásos beavatkozásokat, és hangsú-
lyozva, hogy a mentális jóllét összetettebb, mint csupán a mentális betegségek megelőzése.98

A mentális egészség fejlesztése már fiatalkorban is fontos, habár a programok beiktatása 
a tantervbe nehéz, mégis az iskola az a hely, ahol sikeresen meg lehet valósítani a preven-
ciós programokat. Az iskolában végrehajtott beavatkozások nem mellesleg általában költ-
séghatékonyabbak is, hiszen az iskolán belül sok fiatalt lehet egyszerre elérni. A megelőzési 
programok hatásossága bizonyított a depresszió és a depressziós tünetek csökkentésében 
egy év távlatából.99 Ilyen beavatkozás Németországban a Lars & Lisa nevű program, amelyet 
nyolcadik osztályos diákok számára fejlesztettek ki.100 A program az ismeretek átadásán túl az 
önbizalom és a szociális kompetenciák fejlesztését is célozza. A program során a gyerekek 
pozitív megerősítésben részesülnek, amely segít a tanult viselkedés programon túli alkalmazá-
sában. A programot a tapasztalatok alapján egy motivációs elemmel is kiegészítették, amely 
értelmében az újonnan megszerzett ismeretek és készségek hasznosításával elérhető célokat 
felvetítik a diákok elé. A program során a programot vezető pszichológusok megvilágítják a 
fiatalok számára az ismeretek, az érzelmek és a viselkedés közötti kapcsolatot, a negatív, 
visszatartó gondolatok hatását. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok még stresszhelyzetben 
se legyenek dühösek vagy szomorúak, amely további pozitív hatást gyakorol a diákok énha-
tékonyságára. A program 10 héten át, hetente 1,5 órában a tanítási órákon belül valósult meg.
Az OECD Fit Mind, Fit Job: From Evidence to Practice in Mental Health and Work kiadvá-
nyában a mentális egészség és a munka világa közötti kapcsolatot tárja fel, az ezen a terü-
leten jelentkező problémákra keres megoldást.101 A tanulmánykötet szerint azok a fiatalok, 
akik valamilyen mentális zavarral küzdenek, nagyobb valószínűséggel hagyják el az iskolát 
idő előtt, rosszabbak az eredményeik, mindennek következtében pedig a munkaerőpiacon is 
nehezebben boldogulnak. A mentális zavarok megelőzésében és kezelésében tehát az okta-
tási rendszernek is kulcsszerepe van. Ennek érdekében célszerű a pedagógusok, az oktatási 
rendszerben dolgozók körében fejleszteni a mentális egészséggel kapcsolatos kompetenci-
ákat, a mentális zavarokkal küzdő fiatalok számára biztosítani kell a szolgáltatásokhoz való 
időben történő hozzáférést, figyelmet kell fordítani a korai iskolaelhagyás megelőzésére, illetve 
megfelelő támogatást kell biztosítani a munka világába történő átlépéshez. Ennek megvaló-
sításához multiszektoriális megközelítés célszerű, amelyben az iskolák és az ellátást nyújtó 
egyéb szolgáltatók szorosan együttműködnek. Ebből kiindulva hozták létre a Care and Advice 
csapatokat Hollandiában, illetve a Student Guidance központokat Belgiumban. A programok 
erőssége az iskolákkal létesített szoros kapcsolat: az iskolák, amikor úgy ítélik meg, hogy 
egy fiatalnak szüksége van a segítségre, felveszik a kapcsolatot a fenti szolgáltatókkal. A diá-
kok problémáinak kezelésében az alapellátásban dolgozó orvosok, pszichológusok, szociális 

98 Davies, S.C. “Annual Report of the Chief Medical Officer 2013, Public Mental Health 
Priorities: Investing in the Evidence” London: Department of Health (2014)
99 Merry SN, Hetrick SE, Cox GR, Brudevold-Iversen T, Bir JJ, McDowell H: 
Psychological and educational interventions for preventing depression in 
children and adolescents (Review); Cochrane Library 2011, Issue 12
100 Pössel P, Seemann S, Hautzinger M. Impact of comorbidity in prevention of adolescent 
depressive symptoms. Journal of Counseling Psychology 2008;55(1):106–17.
101 OECD:Mental Health and Work; 2015.
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munkások és a pedagógusok együtt vesznek részt. A programok további erőssége az iskolák, 
szülők és tanárok informálása, a számukra nyújtott iránymutatás.
A mentális egészség fejlesztésére és a foglalkoztatás támogatására az Egyesült Királyságban 
foglalkoztatási tanácsadó szolgáltatással egészítették ki a 2009-ben létrehozott Increased 
Acces to Psychological Therapies programot.102 A program célja az ellátáshoz való gyors 
hozzáférés biztosítása a gyakori mentális zavarokkal (például szorongás, depresszió) küzdők 
számára. A program kiegészítése révén a foglalkoztatási tanácsadók gyakorlati tanácsokkal 
segítették a mentális zavarokkal küzdők munkában maradását, illetve munkába állását. A 
program részletes értékelése még nem történt meg, azonban megállapítható, hogy a foglal-
koztatási tanácsadás hozzáadott értékkel bír a betegállományból való visszatérést, illetve a 
munkában maradást illetően.
Az előbbiekben bemutatott számos példa is bizonyítja, hogy a mentális egészség fejlesztése 
során is számos befolyásoló tényezőt és többféle beavatkozási típust érdemes egyidejűleg 
alkalmazni a minél nagyobb eredmény elérése érdekében.  

6.2.8 SZÜLŐI SZEREPRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS ÉS 
A SZEXUÁLIS EGÉSZSÉG FEJLESZTÉSE

A szexuális és reproduktív egészség jelentős szerepet játszik egy közösség életében, az emberek 
jóllétében. A szülői szerepre való felkészítés és szexuális egészség fejlesztése Magyarországon 
kiemelt jelentőségű, figyelembe véve, hogy a magyar abortuszok száma jelentősen meghaladja 
az EU-ban tapasztalható értékeket. 2012-ben például minden 1000 magyar élveszületésre 400 
abortusz esett, míg ez a szám az EU15-ben 223, az EU13-ban 203 volt.  A WHO ajánlásának103 
megfelelően a szexuális egészséget fejlesztő hatásos programoknak a jogalkotást, az oktatást, 
a gazdaságot és az egészségügyi ellátórendszert is szükséges érintenie. Az ajánlás alapján a 
szülői szerepre való felkészítés és a szexuális egészség fejlesztése céljából több tényezőt figye-
lembe vevő, és többféle beavatkozási típust alkalmazó programra van szükség, lehetőleg minél 
több szereplő bevonásával.
A szexuális egészségfejlesztés területén is új lehetőség adódik a számítógépek és az internet 
aktív bevonásával, melynek hatásosságát kutatásokkal bizonyították.104 Egy interaktív számító-
gép-alapú beavatkozás amellett, hogy információkkal szolgál, személyre szabott visszajelzéseket 
is adhat. A kutatók szerint e programok a szexuális egészség fejlesztése terén nyújtott jelentős 
előnye az anonimitás lehetősége, ezért is lehetséges, hogy ezek a programok hatásosabbak, 
mint a szemtől-szembe módszeren alapuló beavatkozások. A szakirodalom alapján kijelenthető, 
hogy a szexuális egészség fejlesztését célzó interaktív számítógép-alapú beavatkozások növelik 
a szexuális egészséggel kapcsolatos ismereteket, illetve az énhatékonyságot (az abban való hit, 
hogy tetteinkkel képesek vagyunk elérni egy kitűzött célt), pozitív hatást gyakorolnak biztonsá-
gosabb szexuális tevékenységekre, a szexualitással összefüggő viselkedésre (például az óvszer-
használatra). Az internet-alapú egészségkommunikáció költséghatékony módja a nagyszámú 

102 http://www.iapt.nhs.uk/
103 World Health Organizatin: Developing sexual health programmes - A framework for action; 2010.
104 Bailey JV, Murray E, Rait G, Mercer CH, Morris RW, Peacock R, Cassell 
J, Nazareth I: Interactive computer-based interventions for sexual health 
promotion (Review); The Cochrane Library 2010, Issue 9
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populáció elérésének. Példával szolgálhat a következőkben bemutatott amerikai program, ame-
lyet a vidéki környezetben élő, magasabb kockázatú tinédzserek szexuális egészségének fej-
lesztése céljából vezettek be.105 A 7 hétig tartó beavatkozás 6 számítógép-alapú tevékenységet 
tartalmazott. Ezek között szerepelt például egy virtuális randevú, amelyen keresztül különböző 
szituációkban döntési helyzetbe kerültek a fiatalok. A beavatkozás részét képezte emellett egy, a 
tévhiteket leleplező kvíz. Egy másik tevékenység arra kérte a diákokat, hogy hozzanak létre egy 
rádiós közszolgálati bejelentést a középiskolások számára arról, amit tanultak a nem kívánt ter-
hesség, illetve a szexuális úton terjedő fertőző betegségek megelőzéséről. A legtöbb tevékeny-
ség mindössze 15 percet vett igénybe és úgy tervezték, hogy a tanórákon kívül végrehajtható 
legyen. A beavatkozásban résztvevő fiatalok egyebek mellett átfogóbb ismerettel rendelkeztek, 
fejlődött az óvszer használatra vonatkozó énhatékonyságuk, illetve kedvezőbb attitűddel rendel-
keztek a szexuális élet megkezdésével kapcsolatban.
A CDC Positive Choice programja106 során a HIV fertőzött páciensek a megbeszélt orvosi találko-
zókra várva kitöltöttek egy számítógép-alapú rizikóértékelő tesztet. Az értékelés függvényében a 
számítógépen megjelent egy átlagosan 24 percig tartó videó, amiben egy virtuális orvos nyújtott 
tanácsadást. A videó figyelembe vette a páciensek nemét, rizikó magatartását, illetve a változta-
tásra való hajlandóságukat. A videó alapját a motivációs interjú technikája adta, a virtuális orvos 
nem ítélkezett, hanem a pácienst középpontba helyezve támogatást nyújtott. Ezután a számí-
tógép két dokumentumot nyomtatott ki: az egyik tanácsokat tartalmazott, a másik a beteghez 
tartozó egészségügyi adatokkal segítette az orvost a személyes tanácsadásban. 3 hónapot 
követően egy a változásokra is reagáló, emlékeztető videó tanácsadás is zajlott. A beavatkozás 
eredményeképpen a résztvevők körében csökkent a védekezés nélküli szexuális aktusok, illetve 
az alkalmi szexpartnerek száma.107

A szülői szerepre való felkészülés azonban nem merülhet ki csupán a szexuális egészséggel 
kapcsolatos beavatkozásokkal, hiszen olyan sajátosságokkal jár, amelyre célszerű tudatosan 
készülni. Ilyen például a csecsemőtáplálás is, melyre vonatkozóan a WHO és az UNICEF olyan 
ajánlásokat dolgozott ki, melyek szerint a csecsemők 6 hónapos koráig kizárólag anyatejes táp-
lálás javasolt.108,109 Egy 2012-ben végzett szisztematikus áttekintés eredményei alátámasztják, 
hogy a szoptatás támogató beavatkozások eredményesek lehetnek a szoptatás folytatására való 
ösztönzésben akár a WHO és az UNICEF ajánlásainak is megfelelő 6 hónapig. A tanulmány fő 
célja az volt, hogy elemezze, a hagyományos szülészeti ellátáson túl nyújtott támogatás képes-e 
elősegíteni a tartós szoptatást, megelőzni a szoptatás idő előtti abbahagyását. Az elemzés sok-
féle beavatkozást vett górcső alá és alátámasztotta többek között, hogy a szemtől szemben 
történő beavatkozások eredményesebbek, mint például a telefonos tanácsadás; az eredmények 
közel azonosak a tekintetben, hogy a beavatkozást szakemberek vagy laikus támogatók végzik; 
nem mutatkozott különbség a téren, hogy a tanácsadást csupán a szülést követően vagy azt 

105 Roberto AJ, Zimmerman RS, Carlyle KE, Abner EL. A computer-based approach to preventing 
pregnancy, STD, and HIV in rural adolescents. Journal of Health Communication 2007;12(1):53–76.
106 http://www.cdc.gov/hiv/prevention/research/compendium/rr/positivechoice.html
107 Paul Gilbert, Daniel Ciccarone, Stuart A. Gansky, David R. Bangsberg, Kathleen 
Clanon, Stephen J. McPhee, Sophia H. Calderón, Alyssa Bogetz, Barbara Gerbert: 
Interactive “Video Doctor” Counseling Reduces Drug and Sexual Risk Behaviors 
among HIV-Positive Patients in Diverse Outpatient Settings; April 23 2008.
108 WHO: Global Strategy for Infant and Young Child Feeding, 2003.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42590/1/9241562218.
pdf?ua=1&ua=1, Letöltve: 2015. 07. 02.
109 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs342/en/
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előzően is alkalmazzák-e.
Példával szolgálhat a következőkben bemutatott, Dániában végrehajtott beavatkozás. A beavat-
kozás során szülés utáni első 5 hétben 1-3 otthoni látogatást hajtottak végre a korábban egy 
18 órából álló képzésen résztvevő szakemberek. A látogatások fő témáját például az eredmé-
nyes szoptatási technika, a baba megismerése, illetve a baba jelzéseinek értelmezése adták. 
Az anyukák a találkozókon elhangzott témákról egy ismertető füzetet is kaptak. A beavatkozás 
a pszichoszociális és gyakorlati tényezőkre együttesen hatott, fő célja az anyukák énhatékony-
ságának és magabiztosságának fejlesztése volt. Az eredmények alapján a beavatkozás sikeres 
volt a szoptatás kitolásában, a 6 hónapos nyomon követés során a beavatkozásban résztvevő 
anyukák körében 14%-kal kevesebben hagyták abba a szoptatást.
Az előzőekben bemutatott két példa is jól mutatja, hogy a beavatkozások különböző típusainak 
egyidejű használata, a modern kommunikációs eszközök használata a szexuális egészség fej-
lesztésében is kiválóan alkalmazható, segítségükkel hatásos egészségfejlesztési beavatkozások 
valósulhatnak meg. 

6.2.9 SÉRÜLÉSEKTŐL, ERŐSZAKTÓL MENTES ÉLET ELŐMOZDÍTÁSA

A közlekedési balesetek, a fulladások, mérgezések, égések, esések, az ön- illetve másokkal 
szembeni erőszak, a háborús cselekmények, összefoglaló néven a sérülések jelentős egész-
ségterhet okoznak világszerte. A WHO a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján készített aján-
lása meghatározza a sérülések megelőzésének főbb beavatkozási területeit, többek között a 
közlekedési balesetek súlyosságának csökkentését védőeszközök használatával, a mérge-
zések megelőzése érdekében gyermekvédő csomagolások alkalmazását vagy az időskori 
esések elkerülését célzó lakóhelyi átalakításokat.110

Az esések megelőzésére szolgáltat jó példákat a WHO Safe Communities modellje, mely sze-
rint a beavatkozások számos stratégiára épülhetnek: lehetnek ellenintézkedések, mint például a 
fizikai aktivitás növelése, vagy a csípővédők használatának ösztönzése, hathatnak a környezet 
változására vagy adhatnak át ismereteteket, illetve komplex, népesség-alapú megközelítést is 
alkalmazhatnak, például az előbb felsoroltakat az egész közösségre alkalmazva. A szakiroda-
lom alapján a népesség-alapú megközelítés az időskori esések megelőzésének hatásos mód-
szere, így alkalmas arra, hogy a népegészségügyi programok részét képezze.111 Az ausztráliai 
New South Walesben végrehajtott Stay on Your Feet program az időskori esések megelőzését 
célozta.112 A beavatkozás 4 éve alatt a tudást, az attitűdöket, a viselkedést, a gyógyszerek helyes 
alkalmazását, a biztonságos lábbelik viselését, az otthoni környezet biztonságosabbá tételét és 
egyéb rizikófaktorok csökkentését valósította meg. A beavatkozás brosúrák, plakátok, televízió 
és rádióhirdetések, szakpolitikák végrehajtása révén igyekezett elérni a kitűzött célt. Mindez a 
helyi orvosok és egészségügyi szakemberek bevonásával történt. A program 20%-os csök-
kenést eredményezett az esés miatti kórházi felvételekben, bővítette az ismereteket, fokozta a 
fizikai aktivitást, ösztönzött a biztonságos lábbelik viselésére.
Az idősek mellett a gyermekeket is nagymértékben veszélyeztetik a vétlen sérülések. Bizonyos 

110 http://www.who.int/topics/injuries/about/en/
111 McClure RJ, Turner C, Peel N, Spinks A, Eakin E, Hughes K: Population-based interventions for 
the prevention of fall related injuries in older people (Review); he Cochrane Library 2008, Issue 4
112 http://www.health.wa.gov.au/stayonyourfeet/home/
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célzott beavatkozások segíthetnek a szülőknek, hogy biztonságosabb otthoni környezetet ala-
kítsanak ki (például gyógyszerek tárolása) és ezáltal csökkentsék a gyermekek sérülésének 
kockázatát.113 A sérülések nagyobb valószínűséggel következnek be, ha a szülő nem képes 
előrejósolni, mire is képes gyermeke (például rosszul ítéli meg, hogy ki tud-e nyitni egy zárat). 
A programok segíthetnek, hogy a szülőkben reális kép alakuljon ki a gyerekek képességeiről a 
korukra és a fejlettségi fokukra való tekintettel. A programokat leggyakrabban az otthoni környe-
zetben ajánlott megvalósítani egy komplex beavatkozás keretében. A bizonyítékok arra utalnak, 
hogy a programok hatásosan előzik meg a sérüléseket a biztonságos otthoni környezet kiala-
kításán keresztül. A programok gyakran nem csupán a gyerekek, de az anyák egészségét és 
egészségtudatosságát is fejlesztik, azaz a sérülések megelőzésén túl az egészségkultúra más 
területeire is pozitív hatást gyakorolnak.
A sérülések megelőzésére vonatkozó hatástanulmányok és jó gyakorlatok is azt támasztják alá, 
hogy a megfelelő eredmények eléréséhez, a viselkedés megváltoztatásához olyan programokra 
van szükség, amelyek egyaránt figyelembe veszik a viselkedés kialakításához szükséges sze-
replők sokféleségét, a különböző befolyásoló tényezőket és az elérhető beavatkozások különféle 
típusait is.

6.3. EGÉSZSÉGET BEFOLYÁSOLÓ KÖRNYEZETRE 
IRÁNYULÓ BEAVATKOZÁSOK

6.3.1 LAKÓHELYI ÉS MUNKAHELYI KÖRNYEZET

Számos tudományos bizonyíték támasztja alá, hogy a lakóhelyi környezet, a lakáskörülmények 
szorosan összefüggenek az egyének egészségével.114 A kutatások alapján egyértelműnek lát-
szik, hogy a lakáskörülmények javítása pozitív hatással lehet az életminőségre, amely főként a 
szív- és érrendszeri, a daganatos és a légzőszervi megbetegedések, a mentális zavarok, vala-
mint a sérülések előfordulásának csökkenésében jelentkezik. A tágabb lakóhelyi környezetet 
érintő beavatkozások, például a városrészek rehabilitációja vagy az érintett lakosság elköltözte-
tése az ipari létesítmények közeléből elsősorban a levegőminőség javulása miatt eredményezhet 
előnyös változásokat. A közművesítés és csatornázás eredményeképpen javulhat a levegő-, 
talaj- és vízminőség, illetve csökkenhet az ipari és humán szennyezés mértéke, amely szintén 
egyes fertőző és nem-fertőző betegségek előfordulásának csökkenésével járhat. A megfelelő 
várostervezés, biztonságos úthálózat és a zöld területek javuló településbiztonságot, rekreációs 
lehetőséget és javuló mentális egészséget biztosíthatnak. Szakirodalomi adatok igazolják, hogy 
a város-rehabilitációban érintett populáció szubjektív egészségi állapotában már rövid idő alatt 
javulást lehet elérni.115,116,117

113 Kendrick D, Mulvaney CA, Ye L, Stevens T, MyttonJ A, Stewart-
Brown S: Parenting interventions for the prevention of unintentional injuries 
in childhood (Review); The Cochrane Library 2013, Issue 3
114 Gilbertson J, Green G: Good housing and good health? 2006, London.
115 Wilkinson D: Poor housing & ill health - A summary of research evidence. 1999.
116 Garner GO: The inter-realtionship between housing and health outcomes. 
In: Pacific Rim Real Estate Society Conference 2006, University Auckland
117 Wilkinson D: Poor housing & ill health - A summary 
of research evidence. 2000, Scotland.
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A lakóhely átalakításának, biztonságosabbá tételének az egészségügyi ellátórendszerben 
megnyilvánuló hatásait vizsgálta egy új-zélandi kutatás.118 Az otthoni sérülések megelőzésére 
irányuló beavatkozás során a kiválasztott régi lakóházakba olyan védőeszközöket (például 
lépcsőkorlát, kapaszkodók, csúszásgátló felületek, kültéri világítás) szereltek, melyek segíthet-
nek megelőzni a véletlen bekövetkező eleséseket. Három éven át vizsgálták a „felújított” és a 
kontrolként kiválasztott házakban lakók egészségügyi ellátásait és megfigyelték, hogy szignifi-
kánsan kevesebb „felújított” házban élő igényelt esés miatti egészségügyi ellátást, azonban 
egyéb sérülés típusok esetében nem tapasztaltak eltérést a két vizsgált csoport között. A 
védőeszközök felszerelésének költségeit összehasonlítva az egészségügyi ellátás során meg-
takarított költségekkel bebizonyosodott, hogy ez a módszer – a WHO kritériumrendszere alap-
ján – nagyon költséghatékony. A kutatók felhívták a szakemberek figyelmét arra, hogy ehhez 
hasonló vizsgálatok nagy segítséget jelenthetnek a döntéshozók meggyőzésében egy adott 
prevenciós program bevezetéséről. 
A kedvezőtlen munkakörülmények egészségkárosító hatása a szakirodalmi adatok alapján 
nyilvánvalónak tűnik.119,120. Ugyanakkor korántsem egyértelmű, hogy az egyes, speciális hatá-
sok milyen mértékben rontják az egészségi állapotot. A munkavállalók nagy részét nemcsak 
egy, hanem többféle, egészségre vélhetően hátrányos hatás is éri egyszerre. A jelenlegi mellett 
az előző munkák, munkahelyek egészségkárosító hatásai is befolyásolják a munkavállalók 
egészségét. A kedvezőtlen munkakörülmények sok esetben kedvezőtlen társadalmi helyzettel 
is párosulnak, melynek számos dimenziója önmagában is jelentős hatással van az egészségi 
állapotra. A munkahelyi egészségkockázatok leggyakrabban sérüléseket, daganatos megbe-
tegedéseket, halláskárosodást, légzőszervi, mozgásszervi, szív- és érrendszeri, idegrendszeri 
megbetegedéseket okozhatnak. A tradicionális, jól ismert faktorokhoz szorosan felzárkóztak 
a mentális jellegű egészség-kockázatok is, amelyek elsősorban a munkakövetelmények emel-
kedőnek érzékelt trendjéből adódnak. Az utóbbi évtizedek egyik legjellegzetesebb vonása a 
munkakörülmények tekintetében a stressz jelenlétének állandósulása, amelyek magyarországi 
viszonyok között egyrészt a munkahely, munka biztonságával, másrészt a munka tempójának 
és tartalmának gyors változásából adódó szorongásokkal állnak kapcsolatban.121,122

A munkahelyi pszicho-szociális kockázatok felmérésére és monitorozására Dániában külön 
beavatkozást terveztek.123 A munkahelyi egészség és biztonság Dániában törvény által sza-
bályozott, azaz előírások kötelezik a munkáltatókat a biztonságos pszicho-szociális környezet 
biztosítására, melyek ellenőrzését egy független felügyelő hatóság végzi. A hatóság a szabályo-

118 Keall DM et al: Home modifications to reduce injuries from falls in the Home 
Injury Prevention Intervention (HIPI) study: a cluster-randomised controlled 
trial. The Lancet, Early Online Publication, 23 September 2014 
119 Comparative Quantification of Health Risks Global and Regional Burden of Disease Attributable 
to Selected Major Risk Factors Edited by Majid Ezzati, Alan D. Lopez, AnthonyRodgers 
and Christopher J.L. Murray Chapter 21, World Health Organization 2004, Geneva.
120 Global health risks: mortality and burden of disease 
attributable to selected major risks. WHO 2009
121 Comparative Quantification of Health Risks Global and Regional Burden of Disease Attributable 
to Selected Major Risk Factors Edited by Majid Ezzati, Alan D. Lopez, AnthonyRodgers 
and Christopher J.L. Murray Chapter 21, World Health Organization 2004, Geneva.
122 Global health risks: mortality and burden of disease 
attributable to selected major risks. WHO 2009 
123 Fit Mind, Fit Job: From Evidence to Practice in Mental Health and 
Work, Mental Health and Work, OECD Publishing, 2015, Paris.
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zás betartásának segítése érdekében új stratégiát készített és 24 szektor és munka specifikus 
útmutató eszközt hozott létre, amelyek leírják a felmerülő kockázati tényezőket és javaslatot 
tesznek azok megelőzésére is. A kiadványok tartalmazzák a kockázatok és a megelőzésük 
elmaradása miatt fellépő lehetséges következményeket, mint például a rossz hírnév, az elköte-
lezettség hiánya, az ügyfelek részéről érkező panaszok és hosszú betegség miatti távollétek. 
A hatósági felügyelők ellenőrzési munkáját kiegészítették azzal, hogy javaslatokat adhattak, 
hogyan lehet a veszélyeket kiküszöbölni, illetve már létező jó gyakorlatokat mutathattak be 
példaként. Az új stratégia és útmutató anyagok használatának teljes hatáselemzése még nem 
fejeződött be, azonban az előzetes eredmények alapján a munkavállalók nagyon hasznosnak 
találták az útmutatók használatát az ellenőrzések előtt, alatt és utána is.
A fentiekből egyértelműen látszik, hogy mind a lakóhelyi, mind a munkahelyi környezet meg-
változtatása összetett folyamat, melyhez több befolyásoló tényező átfogó megváltoztatása 
szükséges. 

6.3.2 EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

Az egészségügyi szolgáltatások egészségre gyakorolt hatásával foglalkozó tanulmánykö-
tet szerint tudományos bizonyítékok sora igazolja, hogy az egészségügyi rendszer jelentős 
hatással van az egészségre. Különböző országok epidemiológiai és gazdasági összehasonlító 
vizsgálatai bizonyítják, hogy a megfelelően működtetett egészségügyi rendszer képes javítani 
a lakosság egészségét más tényezőktől függetlenül is, továbbá, hogy az egészség-egyenlőt-
lenségek kialakulásában és csökkentésében is komoly szerepet játszik. A WHO által leginkább 
hatékonynak tartott, az alapellátást középpontba helyező megközelítés (primary health care 
approach) az egészségfejlesztés, az egyenlőtlenségek csökkentését célzó interszektoriális 
akciók és a civil társadalom megerősítése (social empowerment) révén kedvező irányba tudja 
változtatni a társadalmi rétegződést, csökkentve a hátrányos helyzetűek veszélyeztetettsé-
gét és sérülékenységét, ami ezáltal az egészségegyenlőtlenségek csökkenését okozza.”124 A 
szerzők szerint, ha az egészségügyi rendszer működése következtében az ellátás tényleges 
igénybevétele minél jobban igazodik a szükségletekhez és minél kevésbé függ a nem megfe-
lelő igénybevételi hajlandóságtól és a hozzáférés akadályaitól, az az egészség-egyenlőtlensé-
geket csökkenti. A tanulmánykötet szerint az „egészség-egyenlőtlenségek csökkentésének az 
egészségügy számára leginkább hatékony eszköze az ellátási kapacitásoknak a szükséglet-
hez történő illesztése. A kapacitások szükséglet szerinti elosztása mellett elengedhetetlen a 
hozzáférés lehető legegyenletesebb biztosítása is”. A szakpolitika számára jó néhány beavat-
kozási lehetőség merül fel az igénybevétel – céljainak megfelelő – befolyásolására, hiszen a 
szabályozás és a fejlesztés eszközeivel megváltoztathatják az ellátási kapacitások minőségét, 
térbeli és időbeli rendelkezésre állását valamint azok elérhetőségét. Közvetett módon ugyan-
akkor, más szakterületekkel együttműködve képes az egészséget meghatározó többi társa-
dalmi-gazdasági tényezőt is módosítani. Ezek a módosítások, azután az egyéni tényezőkön és 
az igénybevételi hajlandóságon keresztül visszahatnak az igénybevételre.125

124 Az egészség-egyenlőtlenségek és az egészség társadalmi meghatározói Magyarországon. 
Az Egészség-egyenlőtlenségek Társadalmi Meghatározói Magyarországon Munkacsoport 
összefoglaló jelentése. Szerkesztette: Orosz É, Kollányi Zs.

125 Dr. Vitrai József: Az egészség és az egészség-egyenlőtlenség egyéni és
közösségi szintű befolyásoló tényezői, Doktori értekezés. Pécs, 2011.
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A rendelkezésre álló egészségügyi kapacitások jobb kihasználása volt a célja Hollandiában 
a mentális zavarok alapellátása során bevezetett lépcsőzetes ellátási modellnek, amelyben 
4 fajta ellátási formát különböztettek meg (rövid, közepes, intenzív, krónikus), melyekben 
a kezelés intenzitása lépcsőfokonként fokozódik.126 A páciensek kezelése a zavar típusa, a 
zavar súlyossága, a kockázat mértéke, a zavar komplexitása és a zavar krónikussága alap-
ján kiválasztott szinten kezdődik meg. Nagyon fontos, hogy az ellátás formája és intenzitása 
megfelelő legyen az állapot súlyosságához. A kormányzat előírta, hogy a kezelések melyik 
összetevőjének kell mindegyik kezelési formában jelen lenni, figyelembe véve a teljes kezelési 
időt. A jövőben a tapasztalatok alapján az egyes ellátási formák módosítását tervezik. Mivel a 
modellt csak nemrég vezették be az eredményeiről még nincsenek adatok, mindazonáltal a 
kormányzat monitorozza a modell részeit, a kezelésekről készült beszámolókat és a kezelések 
lefolyását is. Az egészségügyi szolgáltatások átalakítása tehát csak a rendszer több szerep-
lőjére egyszerre ható, a különböző környezeti tényezőket és beavatkozás típusokat egyszerre 
kezelő és alkalmazó programok megvalósítása révén lehet hatásos. 

6.3.3 TÁRSAS KÖRNYEZET, TÁRSAS TÁMOGATOTTSÁG

A szociális integrációt közvetítő, az egyént körülvevő szociális háló négy tényezőn keresztül 
befolyásolhatja az egészséget: (i) a társas támogatottság, (ii) a referencia személyek, vagyis 
mások befolyása, (iii) a közösségi részvétel; (iv) a társadalmi erőforrásokhoz és anyagi javakhoz 
való hozzáférés.130 Kutatások sora127 igazolta a társadalmi tőkéről, azaz az emberek közötti 
kapcsolatok erőforrásáról, hogy a vélt egészség és a társadalmi tőke különböző mutatói inverz 
kapcsolatban vannak egymással. Így például jobb vélt egészségre számíthatott az, akire a 
kiterjedt munkahelyi vagy baráti kapcsolatrendszer, az intenzív hitéleti vagy hobbiklub aktivitás, 
a másokba vetett bizalom, a közösségért vállalt önkéntes munka volt jellemző. A közösségek 
szintjén is kimutatható, hogy ahol a társadalmi tőke magasabb, ott a morbiditás és a halandó-
ság egyaránt alacsonyabb. Megfigyelések szerint azok az egyének, akik lakókörnyezetében a 
kisebb társas támogatottság, de nagyobb izoláció jellemző, nagyobb valószínűséggel szen-
vednek el egészségveszteséget, gyakrabban betegek. Ezzel összefüggésben olyan környé-
ken, ahol az alkohol és drogfüggőség, illetve mentális betegségek aránya alacsony, nagyobb 
stressz-tompító közösségi mechanizmusok mutathatók ki. 
A világ több országában (USA, Egyesült Királyság, Hollandia, Ausztrália, Kanada és Ciprus) 
megvalósuló Communities That Care (CTC) program is ezekre a megfigyelésekre alapul.128 A 
program célja a fiatalokat érintő problémák megelőzése (erőszak, tudatmódosító szerek hasz-
nálata, tinédzser kori terhesség, iskola félbehagyása, mentális betegségek) közösségi alapú 
eszközökkel. A program fókuszában a mentális egészségre nevelés, illetve a drog- és alkohol-
fogyasztás megelőzése áll. A program erősen épít arra a modellre, mely szerint a kiegyensú-

126 Fit Mind, Fit Job: From Evidence to Practice in Mental Health and 
Work, Mental Health and Work, OECD Publishing, 2015, Paris. 
127 Kopp Mária, Skrabski Árpád, Szedmák Sándor: A szociális kohézió jelentősége 
a magyarországi morbiditás és mortalitás alakulásában. In: Magyarország az 
ezredfordulón, Népesség, orvos, társadalom (Szerk: Glatz Ferenc) MTA, Bp., 1998.
128 Flynn, R. J. (2008). Communities That Care: A Comprehensive System for Youth 
Prevention and Promotion, and Canadian Applications to Date. In R. Hastings 
& M. Bania (szerk.), IPC Review, Volume 2 (p. 83-106). Ottawa: IPC.
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lyozott társas fejlődésnek (social development) öt pillére van: lehetőségek a bekapcsolódásra 
egy hozzánk illő tevékenységben; készségek megszerzése; az erőbefektetésért, a fejlődésért 
és a teljesítményért kapott elismerés; erős társas kötődések; világos és állandó viselkedési 
szabályok. A program legfőbb jellemzői a tudományos megalapozottságú (kipróbált, kiértékelt) 
programok, az együttműködés elősegítése és az, hogy közösségi aktivitásra épít. 

A CTC modell 5 szakaszra épül: 
1. Annak a felmérése, hogy mennyire van felkészülve egy közösség arra, hogy elkezdje a CTC 

megvalósítását. 
2. A közösség megszervezése egy hivatásos koordinátor közreműködésével: toborzás (külö-

nös tekintettel a véleményvezérek elérésére), a közösségi tanácsok, vagyis „koalíciók” 
létrejötte, és a képzés időszaka, mely során a professzionális szakemberek felkészítik a 
közösséget a CTC elemeinek alkalmazására. 

3. A közösség profiljának megalkotása: a közösségben felmerülő kockázati tényezők beazo-
nosítása, a már működő segítő szervezetek munkájának számbavétele, a fiatalok maga-
tartásmódjainak kiértékelése egy iskolás fiatalokat lekérdező kérdőív eredményeinek a 
segítségével. 

4. Akcióterv megalkotása kifejezetten a közösségre szabva: a szakemberek által összegyűjtve 
több mint 50 olyan programelem áll rendelkezésre a programban, amelynek hatása tudo-
mányosan bizonyított, ezekből lehet kiválogatni a közösségek számára legmegfelelőbbet. 

5. A stratégia gyakorlati megvalósítása és a folyamatos ellenőrzés és értékelés, hogy a közös-
ség visszajelzést kapjon arról, hogy megvalósultak-e a célkitűzések. 

Az eddigi eredmények igazolják a hatékonyságot: a CTC-t használó közösségekben csökken-
tek a fiatalokat fenyegető kockázati tényezők, csökkent a kamaszok körében az alkohol- és 
kábítószer használat, alacsonyabb lett a bűnözés, és ritkább az antiszociális magatartások 
előfordulása is a CTC-be nem bevont közösségekhez képest. A CTC példája is mutatja, hogy 
a viselkedés megváltoztatásához szükséges társas környezet átalakítása sok szereplő közre-
működésével, sok tényezőn keresztül megvalósuló folyamat, amelyet különféle beavatkozás 
típusok egyszerre történő alkalmazásával lehet hatásosabbá tenni.

6.3.4 GAZDASÁGI KÖRNYEZET

Az egészségi állapot legfontosabb gazdasági meghatározói között említhetjük a jövedelmi 
helyzetet és azok egyenlőtlenségeit, illetve a foglalkoztatás jellemzőit. Az OECD egy friss 
tanulmánya szerint a szegények és a gazdagok közötti fizetésbeli és vagyoni egyenlőtlenségek 
a legtöbb országban az elmúlt harminc évben jelenleg a legmagasabbak.129 Számos kuta-
tás vizsgálta, hogy a jövedelmi egyenlőtlenségek milyen hatással lehetnek az egészségre.130  
Az eredmények szerint az egyenlőtlenség csökkenti a társadalmi tőkét, ami az egyének és 
közösségek rosszabb egészségéhez vezet; csökkenti a szolidaritást, ezáltal a tehetősebbek 
közvetlen vagy közvetett támogatását, ami a (nép)egészségügyi szolgáltatások alulfinanszí-

129 F  OECD (2015), In It Together: Why Less Inequality Benefits All, OECD Publishing, Paris
130 Dr. Vitrai József: Az egészség és az egészség-egyenlőtlenség egyéni és 
közösségi szintű befolyásoló tényezői, Doktori értekezés. Pécs, 2011.
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rozásához és ezen keresztül az egészség megromlásához járul hozzá; növeli az egyének 
közti szociális távolságot, így növeli a stresszt, ami pedig ugyancsak rontja az egészséget. Az 
egészségmagatartásra és az egészségi állapotra a munkanélküliség is jelentős hatással van, 
ahogyan ezt számos vizsgálat is igazolta.131 A munkanélküliség többek között a korai halálo-
zások számának növekedéséhez vezethet, az anyagi biztonság elvesztése nehezen kezelhető 
konfliktusokat, stresszt okozhat, a növekvő szegénység egészségtelen táplálkozással, nem 
ritkán éhezéssel járhat együtt, lakhatással kapcsolatos problémák jelentkezhetnek, nőhet a 
lelki betegségek, elsősorban a depresszió (és az öngyilkosság) száma. A tartós munkanélkü-
liség a felnőttkori egészség meghatározó tényezőire, így az egészségmagatartásra gyakorolt 
hatása egyértelműen negatív, a munkanélküliek között több a dohányos és az alkoholfüggő 
beteg. Ebben a populációban számos mentális és szomatikus betegség, így például a szív- és 
érrendszeri betegségek és a rosszindulatú daganatok is gyakoribbak, valamint a halálozás is 
magasabb. A foglalkoztatottsággal kapcsolatos intézkedések kedvezően befolyásolhatják a 
munkanélküliség negatív hatásait. Ezek közé tartozik a leghátrányosabb helyzetű csoportok 
(roma munkanélküliek, szegregátumokban élők) munkaerő-piaci esélyeinek növelése, ennek 
érdekében foglalkoztathatóságot javító képzések biztosítása, szakmai képzésekkel egybekö-
tött közfoglalkoztatási programok indítása, különösen a kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzetű 
térségek munkahelyteremtő beruházásainak támogatása. Látható tehát, hogy a gazdasági 
környezet igen sok tényezőn keresztül hathat az egészségre, így az egészség javítását és a 
viselkedés megváltoztatását célzó intézkedéseknek is célszerű valamennyire egyidejűleg, az 
elérhető legtöbb szereplő bevonásával, különféle beavatkozás típusokon keresztül hatni. 

A korai iskolaelhagyás a későbbi munkaerő-piaci esélyeket ronthatja, így ennek megelőzése az 
egészség szempontjából is fontos tényező. Hollandiában épp ezért egy programot dolgoztak 
ki a probléma visszaszorítására. 2007 óta Hollandiában minden tanuló egyedi oktatási azo-
nosítószámot kap, amellyel jobban nyomon követhetővé vált a korai iskolaelhagyás.132 Emel-
lett egy országos nyilvántartási rendszert is létrehoztak az iskolai távollétek nyilvántartására, 
melyben minden iskolának kötelező jelentést tennie a kiugró távollétekről (4 tanítási hét alatt 
16 óra hiányzás), illetve a korai iskola elhagyásról (végzettség nélküli iskolaelhagyás). Ezzel 
párhuzamosan egy országos program indult a korai iskolaelhagyás megelőzésére, amelynek 
része az alapfokú oktatásból a középfokú szintre való átmenet alaposabb vizsgálata, hatékony 
iskolai programok indítása (az iskolák jelentős erőforrásokat kaptak a célra), iskolai étkeztetési 
programok bevezetése és hatékony oktatási és karrier tanácsadás. Igyekeztek az iskolai tan-
meneteket is vonzóbbá tenni, például a sportra és a kultúrára helyezett nagyobb hangsúllyal. 
Az intézkedések hatására jelentős (közel 50%-os) csökkenés következett be a korai iskolael-
hagyók számában. 

131 Bertley M: Unemployment and ill health: understanding the 
relationship. J. Epidemol. Community Health, 1994.
132 Fit Mind, Fit Job: From Evidence to Practice in Mental Health and 
Work, Mental Health and Work, OECD Publishing, 2015, Paris.
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6.3.5 POLITIKAI, JOGI KÖRNYEZET 

Egy ország politikai berendezkedése több szálon keresztül képes közvetett hatást kifejteni 
a lakosság egészségére. A hatásos beavatkozások elméleti hátterének korábbi ismertetése 
során kiderült, hogy a politikai, jogi környezet a gazdasági élet befolyásolásán túl hatással 
van a fizikai és a pszicho-szociális környezetre, továbbá a szociális és az egészségügyi ellá-
tórendszerek kialakítására és működtetésére. Egy ország politikai berendezkedése és annak 
állandósága magyarázhatja az országok között az egészségben kimutatható eltérések egy 
részét, vélik a szakterület egyes kutatói.125 Több mint 170 ország adatainak elemzésével meg-
állapították, hogy a demokrácia fejlettsége pozitív, a politikai rendszer instabilitása negatív 
összefüggést mutat az egyén egészségével. Egyes kutatók szerint korreláció van a demokra-
tikus politikai rendszer és az egészség között, ugyanis jobb várható élettartamra számíthatnak 
a demokráciákban élők.133 Ez megerősíti azokat a vélekedéseket, hogy a politikai intézmények 
meghatározóak a jóllétet illetően. Felhívják azonban a figyelmet arra, hogy a politikai változók 
elrejthetik más, csak az adott országra jellemző változók hatását, így az egészségnyereség 
nem tekinthető kizárólag a demokratizáció hatásának. Más szerzők is megerősítik, hogy a poli-
tikai tényezők több csatornán keresztül befolyásolhatják az egészséget.134 Például a demok-
ratikus kormányzatok hatékonyabbak lehetnek, és a politikai élet szereplői a méltányosságot 
hangsúlyozva, vagy az arányosság eszméjének kiemelésével olyan környezetet alakíthatnak 
ki, amely ösztönzően hathat a rossz egészségben élőket támogató közpolitika kialakításához.
A politikai, jogi környezet kiemelt szerepet játszhat az egészséges választás előmozdításá-
ban. Különböző intézkedések segítségével növelni képes az egészségbarát termékek, szol-
gáltatások hozzáférhetőségét, ugyanakkor a kockázatot jelentő termékeket, szolgáltatásokat 
pedig nehezebben elérhetővé teheti. Olyan ösztönzőket alkalmazhat, amelyek bátorítják az 
egészségbarát viselkedést, például azáltal, hogy csökkenti az egészségbarát termékek árát, a 
nem egészségbarát termékeket pedig megadóztatja. Egy, az USA-ban készült szisztematikus 
áttekintés szerint azáltal, hogy a gyümölcsök és zöldségfélék árát támogatják, az alacsonyabb 
szocioökonómiai státuszú népességnél is hatásos csökkenés érhető el az elhízás területén.135 
Brit kutatók pedig azt bizonyították, hogy az alkoholtermékek könnyű hozzáférhetősége 
összefüggésben áll a serdülők alkoholkipróbálásával, és az alkoholt már használók között 
növeli a fogyasztást.136

Az egészséget befolyásoló kockázati tényezők hatásos visszaszorításában fontos szempont 
a kormányzat és egyes civil szervezetek együttes fellépése a társadalom szélesebb elérése 
és a beavatkozás szélesebb elfogadtatása céljából. Erre lehet jó példa Mongólia, ahol a kor-
mányzat szigorú törvényekkel és a civil társadalommal való szoros együttműködéssel lépett 
fel az alkohol okozta ártalmak csökkentése céljából.137 Mongóliában felülvizsgálták az addigi 

133 Besley, T, Kudamatsu, M (2006) Health and democracy. 
American economic review, 96 (2). pp. 313-318.
134  Franco Á et al: Effect of democracy on health: ecological study, BMJ 2004.
135  Powell LM, Chriqui JF, Khan T, Wada R, Chaloupka FJ. Assessing the potential eff 
ectiveness of food and beverage taxes and subsidies for improving public health: a systematic 
review of prices, demand and body weight outcomes. Obes Rev 2013; 14: 110–28.
136  Anderson P, de Bruijn A, Angus K, Gordon R, Hastings G. Impact of 
alcohol advertising and media exposure on adolescent alcohol use: a 
systematic review of longitudinal studies. Alcohol 2009; 44: 229–43.
137 Global status report on noncommunicable diseases, WHO, 2014.
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stratégiát és újat alkottak az alkohol okozta ártalmak csökkentésére: teljes tilalom az alko-
holreklámokra, törvényi szabályozás az alkoholt is árusító üzletekkel kapcsolatban és haté-
kony adminisztratív eszközök bevezetése a szabályokat megsértőkkel szemben. A törvény 
igyekszik a törvényhozás és az implementáció közötti szakadékot áthidalni és fejleszteni az 
együttműködést a kormányzati szereplők és egyéb érdekhordozók között. Létrehoztak egy 
országos hálózatot 80 kormányzati és civil szervezet részvételével, hogy növeljék a lakosság 
tudatosságát, szakpolitikákat hozzanak létre és egy olyan jogszabályi környezetet alakítsanak 
ki, amely erősíti a törvény végrehajtását. Az előzőekből is látható, hogy a viselkedés sikeres 
megváltoztatásához elengedhetetlen a rendszert alkotó több szereplő, többféle beavatkozás 
típuson keresztüli, egyszerre ható fellépése. 
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7. ZÁRSZÓ
Az Egészségjelentés 2015 előző fejezeteiből kitűnik, hogy a magyar lakosság kedvezőtlen 
egészségi állapota csupán kismértékben javult az elmúlt években. Néhány mutatóban még 
növekedett is az Európai Unió országaihoz viszonyított lemaradásunk. Annak ellenére történt 
ez, hogy számos, európai szinten is igen előremutató népegészségügyi beavatkozás valósult 
meg Magyarországon. Az előzőekben bemutatott nemzetközi példák alátámasztják, hogy 
érdemi változások csak a jelenlegi népegészségügyi rendszer megújításától és ennek követ-
keztében mind az egyén viselkedését, mind a környezetet egyaránt célzó beavatkozásoktól 
várhatók. Ilyen beavatkozások azonban csak akkor valósulhatnak meg a gyakorlatban, ha a 
rendszerszintű szemlélet a hazai népegészségügyben is általánossá válik. A rendszerszintű 
megközelítés legfontosabb sajátossága ugyanis, hogy a lakosság egészségére ható összetett 
folyamatok különböző szereplőinek érdekeit és kapcsolatait figyelembe véve azok viselkedé-
sét összehangoltan, egy irányba befolyásolja. A rendszerszintű megközelítést illusztrálja az 
elhízás visszaszorítása témájában nemrég közzétett Lancet cikksorozat138 nyomán készített 
alábbi ábra, mely az egészségbarát fogyasztás elterjedésében kulcs szerepet játszó külön-
böző társadalmi-gazdasági szereplőket foglalja rendszerbe, és mutatja be azokat a lehetséges 
beavatkozásokat, amelyek e szereplők összehangolt viselkedéséhez vezethetnek. (28. ábra)

28. ábra: Az egészségbarát fogyasztás elterjedését befolyásoló társadalmi-
gazdasági kulcsszereplők és a köztük fennálló hatásháló

138 Hawkes, C. et al. Smart food policies for obesity prevention, 
The Lancet 2015, published online Feb19.
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A fenti ábra alapján is egyértelmű, hogy a lakosság egészségének javulása csakis a társa-
dalmi-gazdasági szereplők egy irányba mutató, összehangolt viselkedése nyomán várható. 
Ahhoz, hogy a szereplők képesek legyenek, akarjanak és a környezetük lehetőséget nyújt-
son egészségbarát viselkedést megvalósítani, az egészséget támogató viselkedés normáját 
érvényre juttató kultúrára, valamint az azt előmozdító intézményi, társadalmi és fizikai kör-
nyezetre van szükség139. A lakosság egészségproblémáinak felszámolása nem történhet meg 
az egészségkultúra fejlesztése nélkül, ismerik fel a világ fejlett országainak népegészségügyi 
szakértői és döntéshozói. Sally C. Davies, a brit országos tisztifőorvos ezt így fogalmazza 
meg: a „cél egy olyan kultúra kialakítása, mely felkészíti az embereket arra, hogy még az is, 
aki krónikus betegségben szenved, megtanuljon lehetőségei szerint a legegészségesebben 
élni.”140 Az egészségkultúra fejlesztése 3 mechanizmuson keresztül érhető el, állapítja meg: 
(i) az egészség, mint érték népszerűsítése és az egészségbarát viselkedés ösztönzése; (ii) az 
egészséges választás megkönnyítése; és (iii) azoknak a tényezőknek a visszaszorítása, melyek 
akadályozzák az egészségbarát viselkedést. A kulturális értékek formálódásához a társadalom 
minden tagja hozzájárul, így az egyének, a közösségek, az intézmények, az önkormányzatok, 
a kormányzat és a magánszektor egyaránt. A felsoroltak közös felelőssége, hogy az egészsé-
ges választást természetessé tegyék, és az egészségbarát magatartás ösztönzésén keresztül 
másokat is hozzásegítsenek az egészséges élethez. 
Mindezek alapján javasolható, hogy Magyarországon az eddigi gyakorlat alapjaira épülő, azon-
ban már a brit tisztifőorvos által 5. népegészségügyi hullámként említett, rendszerszemléletű, 
az egészségkultúra megváltoztatását célzó népegészségügyi beavatkozások valósuljanak 
meg. Ehhez a szakpolitikai döntéshozást támogató népegészségügyi intézményrendszer – 
beleértve a kutatást és a beavatkozások hatását értékelő monitorozó rendszert is – meg-
újítása és kapacitásfejlesztése elengedhetetlen. A megújuló népegészségügyben különálló 
intézményi struktúrában, párhuzamosan, de összehangoltan kell tevékenykedniük a hatóság-
ként működő szerveknek és a modern kihívásoknak megfelelően átalakuló, főként szolgáltató 
szerepet betöltő egészségfejlesztési szervezeteknek. Ez utóbbiak eredményes működéséhez 
elengedhetetlen, hogy szolgáltatásaik mind az egyének, mind a közösségek számára a lakó-
helyek közelében könnyen hozzáférhetővé váljanak. Az intézményrendszer átalakításának 
következményeképpen a helyi szervezetek különböző színterekre kialakított egészségfejlesz-
tési programokat biztosítanak, hatásos egészségkommunikációval motiválják és képzéssel, 
tanácsadással támogatják az egyéneket, közösségeket a megvalósításban. A megújítás úgy 
vezethet sikerre, ha az ellátórendszert is áthatja a népegészségügyi szemlélet. Ennek leg-
fontosabb eredményeként az elsődleges prevenció fókuszba kerül mind az alapellátásban, 
mind a szakellátásban. Így például a védőnők, háziorvosok, foglalkozás-, illetve iskola egész-
ségügyi szakemberek tevékenységeinek egyre több eleme szolgálja az elsődleges megelő-
zést, a szakellátásban pedig például nagyobb teret nyernek az egészségfejlesztő kórházak. A 
szemléletváltás azonban nemcsak az ellátást igénybevevők egészségfejlesztését szolgálhatja, 
hanem az orvosok és szakdolgozók egészségére is pozitív hatással lehet. A szemléletvál-
tás eredményeképpen általánossá válik a prevenciós szakemberek, mint például dietetiku-

139 Ilona Kickbusch, David Gleicher: Governance for health in the 21st century. WHO/Europe, 2012
140 Az egészségkultúrát taglaló szakasz a következő tanulmány gondolatait tükrözi: 
Davies SC, Winpenny E, Ball S, Fowler T Rubin J, Nolte E: For debate:
a new wave in public health improvement: Lancet, 2014.
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sok, gyógytornászok, egészségfejlesztők alkalmazása az egészségügyi ellátórendszerben.  
Az egészségkultúra fejlesztéséhez nem elegendő csupán az egészségügyben változásokat 
elérni, hiszen az egészséget számos környezeti tényező is meghatározza – mint például a 
foglalkoztatottság, iskolázottság, szociális biztonság – így az interszektoriális összefogás nél-
külözhetetlen. Ahogyan a WHO „Egészséget minden politikában”141 és „Egészség 2020”142 

átfogó megközelítése is demonstrálja, az újfajta népegészségügyi szemléletmód sikeréhez 
a többi szakterület aktív szerepvállalása is szükséges. A különböző ágazatok kulcsszerep-
lői, mint az a fenti ábrán is látható, egy „hatáshálóban” befolyásolják egymás viselkedését, 
társadalmi-gazdasági környezetét és így kultúráját is. Ezzel összhangban áll az „Egészséges 
Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia is, amely prioritásként fogalmazza 
meg a népegészségügyi szolgáltatások megújítását, középpontban az egészség választását 
előmozdító ismeretek és készségek fejlesztésével.143  
Remélhető, hogy a jelentésben foglaltak figyelembevételével az egészségügyi szakpolitikában 
olyan beavatkozások végrehajtásáról születnek döntések, melyek pozitív hatásai már rövid-
távon is kimutathatók, és melyek nyomán végre a magyar lakosság egészsége az ország 
fejlettségének megfelelő szintre kerül.

8. PANEL: ÉSZAK-KARÉLIA PROGRAM

Az Észak-Karélia Program Finnországban 1972-ben indult azzal a céllal, hogy csökkentse a 
nemzetközi és országos viszonylatban is kiemelkedően magas, keringési betegségek okozta 
halálozások számát a térségben. A program jelentőségét növelte, hogy széles körű közösségi 
és politikai támogatást élvezett. A program koordinálására hivatalt hoztak létre, a megvalósí-
tásban az egészségügyi szakma és a civil szervezetek jelentős számban vettek részt, továbbá 
a települések, munkahelyek és iskolák is színtereket biztosítottak. A program értékét az is 
emeli, hogy hosszú – 20 éves – követést valósított meg 1972 és 1992 között, öt évenként vég-
zett értékeléssel. Az időszak – a program kampányainak köszönhetően – átfogó változásokat 
hozott az élelmiszeripari és mezőgazdasági termelés területén is. A program részét képezte 
a dohányzásról történő leszoktatás is. A felmérések szerint a 20. év végére a felnőtt férfiak 
körében a keringési betegségek okozta halálozás 57%-kal csökkent (ezen belül a koszorúér 
betegségek 75%-kal), továbbá jelentős mértékben csökkent a daganatos betegségek okozta 
halálozás is. A projekt tartalmazott egy szervezett magas vérnyomás alprogramot is, amelyben 
17 ezer beteget monitoroztak, oktattak és kezeltek 5 éven keresztül a kardiovaszkuláris beteg-
ségek kialakulásának megelőzése céljából. A program fontos eleme volt az egészségügyi sze-
mélyzet oktatása is. A törvényi támogatás biztosította 12 egészségügyi központ megalakulását 
Észak-Karéliában. Az orvosokat önálló feladatokat ellátó nővérek munkája támogatta, ami a 
közösségi színtereken folyt. A cél az volt, hogy a még nem diagnosztizált betegeket bevonja a 
kezelésbe, a kezelést egységes protokollokon alapuló, magas színvonalú elveken végezzék, a 
betegek gondozása folyamatos legyen és oktatással, felvilágosítással párosuljon. Megalakult 

141 Health in All Policies, WHO
142 Health 2020: a European policy framework supporting action across 
government and society for health and well-being, WHO/Europe
143 „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia, 73. oldal
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a központi, magas vérnyomással élőket regisztráló adatbázis is a konszolidált adatok gyűjtését 
biztosítva. A tájékoztatás nem csak szórólapokkal történt, hanem a média is aktív részt vállalt 
benne. A felmérések szerint a közvetlen írott tájékoztatás a teljes lakosság 25%-át érte el. A 
programban a civil szerveztek is aktív részt vállaltak.

A program bizonyítottan javította az egészségtudatos életmódot, csökkentve a rizikótényező-
ket és jelentős mértékben javította a mortalitási és morbiditási mutatókat a kardiovaszkuláris 
betegségek és más, nem fertőző betegségek esetén. Jelentőségét növeli, hogy egy teljes 
régió életmódját és szemléletmódját módosította az egészség megőrzése érdekében, mely 
az üzleti szféra együttműködését is magába foglalta. Ez előzőekből is látható, hogy a program 
során itt is több, az egészségveszteségek kialakulásáért felelős tényezőt egyszerre figyelembe 
vevő, átfogó és azokra többféle beavatkozáson keresztül ható, komplex megoldások születtek.

A népegészségügyi „minta programnak” számító Észak-Karélia Program is kellőképpen pél-
dázza a jelentés korábbi fejezeteinek tanulságát, miszerint átütő sikerre csak egy rendszer 
szereplőinek folyamatos interakciójaként, a közöttük fennálló hatásháló figyelembevételével és 
tudatos használatával kerülhet sor.

100




	1.	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
	1.1.  NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PARADOXON MAGYARORSZÁGON
	1.2.  MELYEK A LEGNAGYOBB EGÉSZSÉGVESZTESÉGEK MAGYARORSZÁGON?
	1.3.  MI LEHET A MEGOLDÁS?

	2.	BEVEZETŐ
	3.	A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGÉNEK MUTATÓI
	3.1.  HALÁLOZÁS
	3.1.1  Kiemelt megállapítások
	3.1.2  Módszertani bevezető
	3.1.3  Várható élettartam
	3.1.4  Születéskor várható egészséges életévek
	3.1.5  Csecsemőhalálozás8 
	3.1.6  Összes halálozás
	3.1.7 Korai halálozás9
	3.1.8  Halálokok szerinti összes halálozás
	3.1.9  Halálok szerinti korai halálozás
	3.1.10  Elkerülhető halálozás
	3.1.11  Dohányzásnak tulajdonítható halálozás
	3.1.12  Alkoholfogyasztásnak tulajdonítható halálozás

	3.2.  EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT A 2014-ES EURÓPAI LAKOSSÁGI
	EGÉSZSÉGFELMÉRÉS ELŐZETES ADATAI ALAPJÁN
	3.2.1  Kiemelt megállapítások
	3.2.2  Módszertani bevezető
	3.2.3  Vélt egészség 
	 3.2.4  Korlátozottság, hosszan tartó betegség
	3.2.5  Krónikus betegségek alakulása 
	3.2.6  Testtömegindex
	3.2.7  Elmaradt egészségügyi ellátás
	3.2.8  Balesetek előfordulása

	3.3.  ELVESZTETT EGÉSZSÉGES ÉLETÉVEK
	3.3.1  Kiemelt megállapítások
	3.3.2  Módszertani bevezető
	3.3.3  Elvesztett egészséges életévek Magyarországon
	3.3.4  Felnőttek megromlott egészség miatti
	egészségveszteségei betegségcsoportok szerint
	3.3.5	Gyermekek elvesztett egészséges
	életévei betegségcsoportok szerint


	4.	KOCKÁZATI MAGATARTÁS
	4.1.	EGÉSZSÉGMAGATARTÁS A 2014-ES EURÓPAI
	LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS ELŐZETES ADATAI ALAPJÁN30 
	4.1.1	Kiemelt megállapítások
	4.1.2	Egészségtudatosság
	4.1.3	Fizikai aktivitás
	4.1.4	Táplálkozás
	4.1.5	Dohányzás
	4.1.6	Alkoholfogyasztás
	4.1.7	Szűrővizsgálatok

	4.2.	ELVESZTETT EGÉSZSÉGES
	ÉLETÉVEK KOCKÁZATOK SZERINT
	4.2.1	Kiemelt megállapítások 
	4.2.2	Módszertani bevezető
	4.2.3	Felnőttek elvesztett egészséges
	életévei kockázatok szerint
	4.2.4	Gyermekek elvesztett egészséges
	életévei kockázatok szerint


	5.	AZ EGÉSZSÉGVESZTESÉGEK CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ, AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN MEGVALÓSULT INTÉZKEDÉSEK
	5.1. AZ EGYÉN ÉS KÖZÖSSÉG EGÉSZSÉGMAGATARTÁSÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA IRÁNYULÓ BEAVATKOZÁSOK
	5.1.1	Egészségműveltség
	5.1.2	Egészséges táplálkozás támogatása
	5.1.3	Dohányfüstmentes élet előmozdítása
	5.1.4	Fizikailag és szellemileg aktív életmód előmozdítása
	5.1.5	Az alkohol káros használatának visszaszorítása
	5.1.6	A kábítószer káros használatának visszaszorítása
	5.1.7	Fertőző betegségek

	5.2.	EGÉSZSÉGET BEFOLYÁSOLÓ KÖRNYEZETRE IRÁNYULÓ BEAVATKOZÁSOK
	5.2.1	Lakóhelyi és munkahelyi környezet
	5.2.2	Egészségügyi szolgáltatások
	5.2.3	Politikai, jogi környezet


	6. A PROBLÉMÁK KEZELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
	6.1.	BEVEZETŐ 
	6.1.1	A viselkedésváltoztatás modellje46
	6.1.2	Viselkedésváltozást célzó hatásos beavatkozások kiválasztásának módszertana

	6.2.	AZ EGYÉN ÉS KÖZÖSSÉG EGÉSZSÉGMAGATARTÁSÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA IRÁNYULÓ BEAVATKOZÁSOK
	6.2.1	Egészségkultúra, egészségműveltség fejlesztése
	6.2.2	Egészséges táplálkozás támogatása
	6.2.3	Dohányfüstmentes élet előmozdítása
	6.2.4	Fizikailag és szellemileg aktív életmód előmozdítása
	6.2.5	Az alkohol káros használatának visszaszorítása
	6.2.6	A kábítószer káros használatának visszaszorítása 
	6.2.7	Mentális egészség elősegítése
	6.2.8	Szülői szerepre való felkészítés és a szexuális egészség fejlesztése
	6.2.9	Sérülésektől, erőszaktól mentes élet előmozdítása

	6.3.	EGÉSZSÉGET BEFOLYÁSOLÓ KÖRNYEZETRE IRÁNYULÓ BEAVATKOZÁSOK
	6.3.1	Lakóhelyi és munkahelyi környezet
	6.3.2	Egészségügyi szolgáltatások
	6.3.3	Társas környezet, társas támogatottság
	6.3.4	Gazdasági környezet
	6.3.5	Politikai, jogi környezet 


	7.	ZÁRSZÓ



