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Esélyhányados

• Az eset-kontroll vizsgálatok esetén használják
• Az esélyhányados az eset és a kontroll csoportokban megfigyelt 

expozíció esélyékből származtatott mutató



Feladat:

• Egy 100 fős rendezvényen 30 fő ételmérgezés gyanújával került
kórházba. 70 főnek semmilyen panasza nem volt. A felszolgált
menüben szereplő gyanús salátából a vendégek közül 33 fő evett,
közülük 23 fő került a kórházba.

• Számoljuk ki az esélyhányadost!
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Az expozíció esélye:
• az eset-csoportban:     a/c
• a kontroll csoportban: b/d
• a kettő hányadosa az esélyhányados (EH):

• EH=

• EH = ∗

∗
(egyszerűsítve a hányados reciprokával szorzunk)

• EH=19,7



Mit jelent az esélyhányados (EH)?

• Hányszor akkora esélye van egy exponált személynek arra, hogy beteg 
legyen, mint egy nem exponáltnak?

• EH=19,7
• Egy salátát evett vendégnek 19,7 x nagyobb az esélye, hogy beteg lett, 

mint, aki nem evett salátát.



Esélyhányados-
számítás

Eset-kontroll vizsgálat esetén lehet számolni.

beteg (+) nem beteg (-)

exponált volt (+) a b

nem volt exponált (-) c d

Esély hányados (EH) = (a*d) / (b*c)
(Hányszor akkora esélye van egy exponált 
személynek arra, hogy beteg legyen, mint egy 
nem exponáltnak) 



Remélem
érthető!



Forrás: 
• Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet Népegészségtan és 

preventív medicína gyakorlati anyag
• www.tankonyvtar Megelőző orvostan és népegészségtan tankönyv


