
II.5. A morbiditás követésének eszközei (rutinstatisztikák, 
lakossági felmérések, háziorvosi
morbiditásmonitorozás, fertőző betegségek jelentése). 
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A morbiditási adatok gyűjtése a következő 
módszerekkel történhet:

• fekvőbeteg-intézetek ellátási adatain alapuló regiszterek
• lakossági felmérésekből nyert adatok
• háziorvosi praxisokban morbiditásmonitorozás
• fertőző betegségek kötelező jelentési és nyilvántartási rendszere.



Fekvőbeteg-intézetek ellátási adatain alapuló 
regiszterek:
• A fekvőbeteg-ellátó intézmények a betegek adatainak nyilvántartására 

informatikai rendszereket, programokat alkalmaznak. 
• Figyelembe kell venni, hogy a fekvőbeteg-ellátó intézményekben csak 

a betegek egy része jelenik meg, hiszen a betegségek egy része nem 
igényel kórházi ellátást. 

• Az adatok használhatóságát más tényezők is korlátozzák, ezért adott 
betegségre vonatkozó pontos incidencia és prevalencia
arányszámokat ezekből az adatokból nem lehet számolni.



Magyarországon a fekvőbeteg-ellátó intézetekre épülő 
morbiditási adatok legfontosabb nyilvántartási rendszerei:

1. (Gyógyító Ellátás Információs Központ (GYÓGYINFOK) helyett) 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által kezelt adatok 
alapján

2. Nemzeti Rákregiszter,
3. Veleszületett Rendellenességgel Sújtott Újszülöttek Országos 

Nyilvántartása 



GYÓGYINFOK – NEAK adatok:

• Ez az adatgyűjtési rendszer 1996 óta működik Magyarországon.
• Minden kórházi ápolásban részesült betegről adatlapot kötelesek 

kitölteni és küldeni a Központba. 
• 2007 óta a jelentést a fekvőbeteg intézményeknek elektronikus 

formában kell teljesíteniük. 
• Az adatlap a beteg és a kórház azonosító adatait, valamint az orvos 

által felállított diagnózisokat és azok BNO kódját, az elvégzett 
beavatkozásokat és a felvétel és távozás időpontját tartalmazza. 

• http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/publikus_forgal
mi_adatok/gyogyito_megelozo_forgalmi_adat



Nemzeti Rákregiszter:

• Az Országos Onkológiai Intézet 1999 óta működteti. 
• A daganatos betegségek morbiditási regisztere, mely a kórházak által 

bejelentett új megbetegedéseket tartja nyilván. 
• Az összes adatnak bejelentésre kell kerülnie, illetve egy eset csak 

egyszer jelenhet meg a rendszerben. 
• Az utóbbi években jelentősen javult a regiszter adatainak validitása. 



Veleszületett Rendellenességgel Sújtott 
Újszülöttek Országos Nyilvántartása (VRONY):
• 1970 óta működik Magyarországon, mely a veleszületett 

rendellenességekkel született újszülöttek és csecsemők orvosi és személyi 
adatait gyűjti és elemzi. 1985 óta a prenatálisan diagnosztizált eseteket is 
gyűjtik és nyilvántartásba veszik.

• Az adatszolgáltatás kötelező az e célra rendszeresített adatlapon, melyet a 
nyilvántartásba elektronikusan kell eljuttatnia a bejelentést végző 
orvosnak. 
https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/vrony_rbk/evrony_bemutatas
a.html

• Az összegyűjtött adatokat évente elemzik országos és megyei szinten. 
(Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ(OSZMK) helyett Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)). 



Lakossági felmérésekből nyert morbiditási 
adatok:
• A lakosság egészére vagy egy adott csoportjára vonatkozóan nyerhetünk 

egészségi állapotra és egészségmagatartásra vonatkozó adatokat.
• A kérdőíves felmérésekben az egészségmagatartás mellett az egészséget 

meghatározó determinánsokra és a morbiditásra vonatkozó kérdések is 
szerepelnek. 

• A lakossági egészségfelméréseket meghatározott időszakonként 
megismétlik, ami lehetőséget biztosít a vizsgált populáció 
egészségmagatartásának követésére, prevenciós programok tervezésére, a 
beavatkozások hatásának követésére. 

• A lakossági egészségfelmérések két típusa alkalmas morbiditási adatok 
gyűjtésére:

1. egészségmagatartás-felmérések
2. vizsgálatokon alapuló felmérések 



Egészségmagatartás-felmérések:
• Az utóbbi évtizedekben a felnőtt lakosság körében végzett hazai 

egészségfelmérések közül mind módszertanilag, mind a gyűjtött adatok 
körét tekintve a legátfogóbb a 2000-ben, 2003-ban végzett Országos 
Lakossági Egészségfelmérés (OLEF), valamint a 2009-ben végzett 
Európai Lakossági Egészségfelmérés (ELEF) tekinthető. (www.oszmk.hu, 
EGMON címszó alatt)

• Az Európai Parlament és Tanács 2008-ban rendeletet fogadott el arról, 
hogy az unió országai 5 évente kötelezően végezzenek megadott 
témakörökben, egységes módszertan alapján az egészségi állapotra és 
az egészséget meghatározó tényezőkre kiterjedő felmérést



A lakossági egészségfelmérések előnyei a rutin statisztikákkal 
szemben:
• a gyűjtendő adatok köre az aktuális igényeknek megfelelően könnyen 

változtatható
• az eredmények reprezentatívak
• standardizált az adatgyűjtés

Legfontosabb hátránya:
• az adatok megbízhatósága esetenként kérdéses (visszaemlékezési torzítás, 

nem feltétlenül korrekt diagnózison alapuló megbetegedési adat).



Vizsgálatokon alapuló felmérések:

• A vizsgálatokon alapuló lakossági morbiditási felmérések körébe 
tartozik a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskolája és az illetékes 
ÁNTSZ intézetek által 2001-ben kivitelezett, a magasvérnyomás, a
cukorbetegség és a krónikus májbetegségek esetén a rejtett 
morbiditás nagyságának feltárását célzó vizsgálat Szabolcs-Szatmár-
Bereg és Zala megye 36 háziorvosi praxisában az 55-64 éves lakosság 
körében. 

• A fizikális és laboratóriumi vizsgálatokat standard körülmények között 
végezték.



Háziorvosi morbiditásmonitorozás:
• Az adatgyűjtés célja elsősorban megbízható adatok szolgáltatása a 

megbetegedések gyakoriságáról és struktúrájáról, a változásokról, 
ezáltal az alapellátás hatékonyságának és működésének vizsgálata. 

• Közvetett célja az egészségügyi ellátás tervezését, szervezését, és a 
gazdálkodását befolyásoló és meghatározó adatok gyűjtése.

• Két alapvető formája létezik:
1. esetalapú (minden orvos-beteg találkozásról adatokat rögzít)
2. egy-egy betegségre vagy betegcsoportra koncentrálva gyűjt adatokat



Magyarországon a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskolája az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal közös háziorvosi őrposztrendszerű
(sentinel station) Háziorvosi Adatgyűjtési Programja (HMAP):

• Háziorvosi Adatgyűjtési Program (HMAP) 1998-ban indult el
• Ma már 11 megyében gyűjt adatokat a háziorvosi praxisokból, magas 

vérnyomás, cukorbetegség, ischaemiás szívbetegségek, krónikus 
májbetegségek és májzsugor és bizonyos daganatos betegségek 
gyakoriságával kapcsolatban. 

• Az adatokból mind incidencia, mind prevalencia számolható, hiszen az 
egy háziorvoshoz tartozó lakosság száma ismert.

• A programban résztvevő háziorvosi praxisokhoz tartozó lakosság kor és 
nem szerint reprezentatív a magyar felnőtt lakosságra, így az adatok a 
magyar felnőtt lakosság morbiditási adatait jól monitorozzák. 
(www.ekmeo.hu)



Fertőző betegségek monitorozása:
• A bejelentendő fertőző betegségek listáját, a jelentésre kötelezetteket, a bejelentés és 

nyilvántartás módját rendeletek szabályozzák:

• 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

• 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről

• 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 
szükséges járványügyi intézkedésekről. További információk: 
https://www.antsz.hu/oszir/jarvanyugyi_szakrendszer/fertozo_beteg_jelentesi_rend.html

• A bejelentést a fertőző betegséget vagy annak gyanúját az észlelő orvosnak kell megtennie 
az illetékes népegészségügyi feladatokat ellátó hivatal felé az Országos Szakmai 
Információs Rendszeren (OSZIR) keresztül.

• Az illetékes népegészségügyi feladatokat ellátó hivatal a jogszabályban leírtaknak 
megfelelően megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket.

• A járványügyi laboratóriumi vizsgálatokat az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) végzi.



Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi 
Központ (ECDC):
• Európai Uniós szinten a fertőző betegségek felügyeletének, 

megelőzésének és a fertőző betegségek ellenőrzésének központja
• 2005-ben jött létre
• Mely fontos céljának tekinti az összehasonlítható és megbízható 

adatok gyűjtését, a fertőző betegségek megelőzésében az országok 
közötti koordináció elősegítését, a tudományos együttműködések 
kialakítását és a jó gyakorlatok elterjesztését, valamint szakemberek 
számára továbbképzések szervezését. 

• E mellett összefoglaló jelentéseket és publikációkat is készít és havi 
rendszerességgel és Eurosurvaillance címmel tudományos folyóiratot is 
megjelentet. (www.ecdc.europa.eu; www.eurosurveillance.org).


