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A szerkeszt®k el®szava

A GYEMSZI Egészségügyi Évkönyv - 2011 II. kötetét, statisztikai válogatásunkat
ajánljuk Olvasóink szíves gyelmébe.

Kiadványunkat a GYEMSZI adatgy¶jtéseib®l

és az Intézet tevékenységéhez kapcsolódó statisztikákból állítottuk össze. Az egészségügyi bér- és létszámstatisztika mellett újabb adatokkal b®vült a szülészeti Tauer
adatbázis id®sora, valamint nemzetközi összehasonlításban mutatjuk be az in vitro fertilizáció legfontosabb kvantitatív jellemz®it. Az oktatás, képzés területér®l az
egészségügyi fels®fokú szakirányú szakképzés szakvizsgáiról és az Országos Képzési
Jegyzékben szerepl® egészségügyi szakképzések statisztikai adataiból szemléztünk.
Intézetünk szerves része a gyógyszer-felügyeleti tevékenység, így az annak során keletkez® adatokból (forgalomba hozatal, forgalomból történ® kivonás, mellékhatás
jelentések) készített összefoglaló is olvasható az Évkönyvben.
2012 végére lendületet kaptak az Európai Uniós támogatású egészségügyi informatikai pályázatok, így várható az egészségügyi rendszerr®l szóló adatok körének
b®vülése, illetve a meglév® adatbázisok elérhet®sége és min®ségének javulása. Szerkeszt®kként jöv®beli feladatunknak tekintjük a fejlesztési folyamat eredményeként
el®álló információk minél teljeskör¶bb bemutatását.
Szándékaink szerint ez az összeállítás hozzájárul az egészségügyi rendszer jobb
megértéséhez, és segítséget nyújt a tényeken alapuló véleményformáláshoz.

Borbás Ilona (borbas.ilona@gyemszi.hu)
Mihalicza Péter (mihalicza.peter@gyemszi.hu)
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1. Egészségügyi keresetek és
létszámok
Károlyi Zsuzsanna, Dr. Veres El®d

Módszertan
Az ESKI, ill.

jogutód szervezetként a GYEMSZI, 2003 óta gy¶jti és dolgozza fel

az egészségügyi ágazat létszám- és bérstatisztika adatait, a munkaügyi adatok gondozását korábban a GYOGYINFOK végezte, az 1995-2003 közötti feldolgozásokat
lásd: http://www.gyogyinfok.hu/magyar/archiv.html.
Az adatgy¶jtést ill.

adatátvételt az Országos Statisztikai Adatgy¶jtési Program

(OSAP) rendeli el, 1626, ill. 2204 nyilvántartási számokon.
A Magyar Államkincstártól havonta átvett munkaügyi adatokból negyedéves összefoglalásokat készítünk, a negyedéves összefoglalások az el®z® év, az el®z® azonos
negyedév, ill.

hónap átlagos havi bér- és létszámstatisztikai adatait tartalmazzák,

a változásokat százalékokban mutatják.

Mivel a negyedéves feldolgozások a Ma-

gyar Államkincstár bérszámfejtési körébe tartozó mintegy 130 nagyobb egészségügyi
szolgáltató (kórház, rendel®intézet) több mint 40 000 munkajogviszonyban álló alkalmazottjának részletes munkaügyi adatain alapulnak, a feldolgozásokban közölt
adatok  a kórházak és rendel®intézetek munkajogviszonyban álló dolgozóinak majd
1/3-át lefed®  mintából történ® becsléseknek tekinthet®k.
A negyedéves összegzések az alábbi weblapunkról tölthet®k le:
http://www.eski.hu/new3/adatok/berstatisztika/negyedeves-CD/index.htm.
A Magyar Államkincstártól átvett munkaügyi adatokat évente kiegészítjük az önálló bérszámfejtés¶ egészségügyi intézetek munkaügyi adataival, az 5 kötetbe foglalt
összegzés 1-4 kötete a közszolgáltatásban résztvev® egészségügyi szolgáltatók munkajogviszonyban álló dolgozóinak részletes bér- és létszámstatisztikai adatait tartalmazza. Ez az adatgy¶jtés nem terjed ki a vállalkozási, vagy egyéni gazdasági tevé-
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kenység formájában m¶köd® azon egészségügyi szolgáltatókra, amelyek nem fekv®-,
ill. járóbeteg szakellátást nyújtanak  lásd pl. háziorvosi szolgálatok.
Szemben az éves statisztikai feldolgozás 1-4 kötetével, az éves összegzés 5. kötete  munkaügyi adatok híján  pénzügyi vonatkozásaiban tárgyalja a közrem¶köd®i
szerz®déssel foglalkoztatott egészségügyi dolgozók, ill. szolgáltatók helyzetét: a közrem¶köd®i szerz®déseinek számát és a kizetett éves közrem¶köd®i díjakat, az egy
szerz®désre jutó éves átlagos közrem¶köd®i díjat szakmacsoportok, az egészségügyi
szolgáltató típusa, diagnosztikai típusok, egészségügyi szakfeladatok stb.

szerint

mutatja be.
Az éves összegzések az alábbi weblapunkról tölthet®k le:
http://www.eski.hu/new3/adatok/berstatisztika/OSAP1626-eves-CD/index.htm.
Használt fogalmak:
Létszám: éves átlagos állományi létszám, mely alapértelmezésben a munkavállalók
folyamatosan vezetett létszámnyilvántartása alapján számított mutató.
Jövedelem: a munkavégzéshez kapcsolódóan zetett vagy természetben nyújtott
javadalmazások összessége, mely közvetlenül a munkavégzés ellentételezését jelenti.
Jövedelem összetev®i: kereset + egyéb munkajövedelem.
Kereset: A kereset a munkavégzésre irányuló jogviszony alapján a munkavállaló
részére pénzben vagy természetben zetett díjazás (munkabér, munkadíj, illetmény).
Egyéb munkajövedelmek: a munkavállaló részére jogszabályban kötelez®en meghatározott, valamint a munkáltató által önként nyújtott juttatások. Az egyéb munkajövedelmeknek az 1995. évi CXVII. törvény által meghatározott hányada a munkavállaló számára adómentes, az ezen felüli egyéb munkajövedelem-kizetések már
bruttó módon, a munkavállalót terhel® járulékaival együtt jelentend®k.
A fenti, valamint további fogalmak részletes leírása megtalálható a f®bb munkaügyi
statisztikai fogalmakról és azok denícióiról szóló 3/2010. (IV. 2.) KSH közleményben.

Keresetek alakulása az ágazatban
Az 1999-t®l 2011-ig terjed® 13 évben a teljes munkaid®ben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók névértéken vett havi bruttó keresete 2008-ig emelkedett, 2009-ben
viszont 5 433 Ft-tal csökkent az el®z® évihez képest (a csökkenést alapvet®en a
tizenharmadik havi illetmény megsz¶nése okozta). A 2009. évi visszaesést követ®en
2010-ben 501 Ft-tal, majd 2011-ben 676 Ft-tal emelkedett ugyan az el®z® évhez
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képest a bruttó kereset (185 671 Ft/f®/hó), de még így is 4 256 Ft-tal alacsonyabb
maradt, mint 2008-ban volt (189 927 Ft/f®/hó).
Az éves ináció gyelembevételével számolt bruttó reálkeresetek már 2003-tól a
stagnálás, majd 2009-t®l a visszaesés jeleit mutatják: 2003-as árakon számolva 2009ben 9 770 Ft-tal, 2010-ben (a nominális keresetek emelkedése ellenére) 5 930 Ft-tal,
2011-ben további 4 371 Ft-tal csökkent az egy f®re jutó havi reálkereset az el®z®
évhez képest (1.1. táblázat, 1.1. ábra).

Teljes munkaid®ben foglalkoztatottak átlagos havi bruttó keresete, 2003-2011
1.1. táblázat.

Teljes munkaid®ben foglalkoztatottak átlagos havi bruttó keresete,
2003-2011
1.1. ábra.
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2011-ben az ágazatban dolgozók névértéken vett bruttó keresetének emelkedése
ellenére 0,4 százalékkal (1 017 Ft/f®/hó) csökkent a nominális nettó kereset.

A

2011. évi nettó keresetek vásárlóértéke is csökkent, így a 2003. évi reálértéken vett
egy f®re jutó havi átlagos nettó kereset 2011-ben 80 554 Ft volt, 4,6 százalékkal (3
848 Ft-tal) alacsonyabb, mint 2010-ben volt (1.2. táblázat, 1.2. ábra).

1.2. táblázat.

2003-2011

Teljes munkaid®ben foglalkoztatottak átlagos havi nettó keresete,

Teljes munkaid®ben foglalkoztatottak átlagos havi nettó keresete,
2003-2011
1.2. ábra.
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1.3. táblázat.

2003-2011

Teljes munkaid®ben foglalkoztatottak illetményei (Ft/f®/hó)

Teljes munkaid®ben foglalkoztatottak illetményeinek változása
(%) 2003-2011
1.4. táblázat.

2011-ben a nemzetgazdasági átlagkereset 213 054 Ft/f®/hó volt, 12,9 százalékkal (27 383 Ft-tal) magasabb, mint az egészségügyi ágazatban meggyelt bruttó
átlagkereset (185 671 Ft/f®/hó).
Mivel 2011-ben a nemzetgazdasági átlagkereset 5,2 százalékos mértékben növekedett az el®z® évhez képest, az egészségügyi ágazatban tapasztalt 0,4 százalékos
bruttó keresetemelkedés összességében 4,2 százalékkal növelte az egészségügyi dolgozók kereset-pozíciójának lemaradását (1.5. táblázat).
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Az egészségügyi átlagkereset és a nemzetgazdasági átlagkereset
összehasonlítása, 2010-2011
1.5. táblázat.

Bruttó keresetek változása munkaköri csoportok
szerint
2011-ben a teljes munkaid®ben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók egy f®re jutó
havi átlagos bruttó keresete 185 671 Ft volt, 676 Ft-tal több, mint 2010-ben volt (a
növekedés mértéke 0,4 százalék). Munkaköri csoportok szerinti bontásban:
- az orvosok bruttó keresete 2011-ben 348 403 Ft/f®/hó volt, 3,0 százalékkal (10
227 Ft/f®/hó) magasabb, mint az el®z® évben;
- az egészségügyi szakdolgozók bruttó keresete 2011-ben 167 661 Ft/f®/hó volt,
1,9 százalékkal (1 148 Ft/f®/hó)alacsonyabb, mint az el®z® évben volt;
- az egyéb egészségügyi foglalkoztatottak bruttó keresete 2011-ben 151 390 Ft/f®/hó
volt, 0,5 százalékkal (779 Ft/f®/hó) magasabb, mint az el®z® évben volt (1.6. táblázat).

Teljes munkaid®ben foglalkoztatottak átlagos havi bruttó keresete
f® munkaköri csoportonként (Ft/f®/hó)

1.6. táblázat.
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Nettó keresetek változása munkaköri csoportok
szerint
2011-ben a teljes munkaid®ben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók egy f®re jutó
havi átlagos nettó keresete 0,8 százalékkal (1 017 Ft-tal) 120 513 Ft-ra csökkent.
A nettó keresetek csak az orvosok esetében emelkedtek (1.7. táblázat):

Teljes munkaid®ben foglalkoztatottak átlagos havi nettó keresete
f® munkaköri csoportonként (Ft/f®/hó)
1.7. táblázat.

- az orvosok nettó keresete 2011-ben 218 861 Ft/f®/hó volt, 10,9 százalékkal (21
517 Ft/f®/hó) magasabb az el®z® évinél;
- az egészségügyi szakdolgozók nettó keresete 2011-ben 109 497 Ft/f®/hó volt,
5,9 százalékkal (6 831 Ft/f®/hó) alacsonyabb az el®z® évinél;
- az egyéb egészségügyi foglalkoztatottak nettó keresete 2011-ben 100 004 Ft/f®/hó
volt, 2,0 százalékkal (2 020 Ft/f®/hó) alacsonyabb az el®z® évinél.

Létszám
2003-2011 között a kórházakban és szakrendel® intézetekben foglalkoztatottak éves
átlagos statisztikai létszáma 17,7 százalékkal (22 897 f®vel) csökkent: 2003-ban 129
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048 f®t, 2011-ben 106 151 f®t foglalkoztattak kórházakban és szakrendel® intézetekben (1.8. táblázat). Foglalkozási csoportok szerinti bontásban 2003 és 2011 között
az
- orvosok létszáma 16,5 százalékkal (3 210 f®vel),
- egészségügyi szakdolgozók létszáma 6,3 százalékkal (3 645 f®vel)
- az egyéb egészségügyi dolgozók létszáma 31,2 százalékkal (16 041 f®vel)
csökkent.

1.8. táblázat. Kórházak és szakrendel® intézetek foglalkoztatotti létszáma,
2003-2011 (F®)

2005-2011 között az Országos Ment®szolgálatnál is csökkent a foglalkoztatottak
száma (7 321 f®r®l 7 314 f®re), igaz, az átlagos statisztikai létszám 2010-ben 105
f®vel, 2011-ben 113 f®vel emelkedett az el®z® évhez képest, de még így sem érte el
a 2005-ös szintet.

12

1. Egészségügyi keresetek és létszámok

Bértömeg
A kórházakban és szakrendel® intézetekben foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszámából, valamint ezek nominális bruttó jövedelméb®l (egyéb béren kívüli juttatások összegével növelt nominális keresetéb®l) számolt, munkáltatói járulékokkal növelt bértömeg 2003-tól 2006-ig folyamatosan emelkedett, ezt követ®en lassan, majd
2009-t®l határozottabban csökkent: a jövedelem bértömege 2010-ben 3,7 százalékkal (11 291 millió Ft-tal), 2011-ben 0,6 százalékkal (1 732 millió Ft-tal) csökkent az
el®z® évhez képest (1.9. táblázat).

1.9. táblázat.

Kórházak és szakrendel® intézetek bértömege, 2003-2011
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Az Országos Ment®szolgálat bértömege 2005-2011 között összességében 14,5
százalékkal (2 445 millió Ft-tal) emelkedett, 2011-ben az el®z® évhez képest 3,2
százalékkal (590,7 millió Ft-tal) n®tt(1.10. táblázat).

1.10. táblázat.

Országos Ment®szolgálat bértömege, 2005-2010
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2. Válogatás az in vitro fertilizációról
szóló adatgy¶jtés 2010. évi
adataiból nemzetközi
kontextusban
dr. Gresz Miklós

Módszertan
Az asszisztált reprodukciós beavatkozásokat végz® intézetek kötelez® adatgy¶jtését
a 339/2008 (XII.30.)

Kormányrendelet szabályozza.

A GYEMSZI 2011-ben vette

át az adatgy¶jtést az akkor megsz¶n® OSZMK-tól.
Az ország valamennyi IVF központja, összesen 12 intézet tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének.

Az intézetek jelentéseiket heti rendszerességgel küldik a

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min®ség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) felé.
IVF-re vonatkozó statisztikák Magyarországon 1999-t®l elérhet®ek, mivel bár az
OEP 1994 óta nanszírozza az eljárást, adatok csupán 1999-t®l találhatók.

A

kormányrendeletben szabályozott adatgy¶jtés feladata, hogy részint a nanszírozási adatokon túlmen® szakmai információkat is begy¶jtsön, részint, hogy a nem
nanszírozott eljárásokról is rendelkezésre álljanak adatok. A 2010-es feldolgozás a
http://minoseg.gyemszi.hu/conf/upload/BEK307_ 001.pdf linken érhet® el.
Az adatgy¶jtés jelenleg az eljárás 1., 4. és 8. hetében történ® manuális adatlap
kitöltéssel folyik. A szülészeti eseményr®l (vetélés, szülés) nem kér be a GYEMSZI
adatot, mivel a jelenlegi szabályozás szerint az intézetek az OEP-nek szolgáltatnak
adatot és az OEP adja meg az IVF eljárás nyomán bekövetkezett szülészeti eseményeket. Ez az adatszolgáltatás azonban csak a tárgyévet követ® 9 hónap elteltével
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tehet® teljessé, így az éves adatok teljes kör¶en csupán a következ® év novemberében, decemberében érkeznek meg.

Amennyiben az IVF szolgáltatónál mindegyik

adatlap nem kerül rögzítésre, a rekord hibásnak min®sül.

2010-ben összesen 5854

eset került az adatbázisba. Ebben az évben 378 hibásan jelentett eset volt.

A 2010. évi adatok elemzése
A 2010-re vonatkozó adatgy¶jtés f®bb jellemz®i a 2.1. táblázatban láthatóak.

2.1. táblázat.

Az adatgy¶jtés fontosabb számai, 2010
Darab

Összes jelentett eset (beavatkozás)

5854

Hibásan jelentett eset

378

Összes értékelt eset

5476

Paciensek életkori megoszlása
30 év alatt

711

30-34 év között

2177

35-39 év között

1855

40-44 év között

691

44 év felett

42

Embrió visszaültetés történt

4987

Beültetett embriók száma

11162

Átlagosan beültetett embriók száma

2,2

ICSI arány az összes beavatkozásból

75,78%

Megjegyzés: ICSI: (intracitoplazmatikus spermiuminjekció) mikromanipulációs eljárással, közvetlenül juttatják a spermiumot a petesejtbe

A 2.1.

ábrából látható, hogy az OEP által nanszírozott beavatkozásszám az

elmúlt években dönt®en nem változott, évi hatezer körül van.
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2.1. ábra.

Az OEP által nanszírozott IVF darabszám

Ez az esetszám az EUROCET

1 éves jelentése alapján 100.000 lakosra vetítve Ma-

gyarországon, a többi uniós országhoz viszonyítva átlag alatti értéket eredményez.
(2.2 ábra) Nem világos, hogy az EUROCET pontosan milyen adatszolgáltatásból
kapja az adatokat, de látható, hogy az általuk közölt szám kisebb, mint a nanszírozott ellátásoké. Ha a saját adatainkat tekintjük, a 100 ezer f®re jutó 62 megkezdett
ciklus sem éri el az EUROCET által közölt 100/100.000 f®s átlagot.

2.2. ábra.

100.000 lakosra jutó IVF ciklusok száma Európában, 2010

1 European Network of Competent Authorities for Tissues and Cells http://www.eurocet.org/
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A nemzetközi összehasonlításban rendkívül alacsony fajlagos érték egyik lehetséges
oka a korlátozott jelentési hajlandóság. Az adatgy¶jtés sajátosságai miatt nem tudható, hogy az OEP által 2010-ben nanszírozott több mint hatezer IVF-b®l melyek
nem lettek a GYEMSZI-nek jelentve.

A nem nanszírozott (zet®) esetek darab-

száma sem derülhet így ki. Bár még csupán két teljes év feldolgozott adatai állnak
rendelkezésre, megállapítható, hogy a szolgáltatók nem adnak teljes kör¶en adatokat a GYEMSZI részére.

A szolgáltatók szóbeli információi alapján a nem OEP

nanszírozott esetek száma elérheti a nanszírozottak 50%-át is. Ebb®l fakadóan a
valóság (ami így 80-90/100 ezer lakos körül lehet) bizonyára jobban közelít az Uniós
átlaghoz.

Azonban a litván (13) vagy a román (18) adathoz képest nincsen szé-

gyenkeznivalónk. Meglep® azonban Ciprus, ahol az összes adatot szolgáltató ország
közül a legtöbb beavatkozást végzik (209/100 ezer lakos).

A hazai és nemzetközi

gyakorlatban érdekl®désre leginkább a beavatkozás eredményessége tart számot. Az
OEP adatbázisából származó adatokból látható (2.3.

ábra), hogy az elmúlt évek

során az eredményesség (gyermek születése) a megkezdett ciklusokra vonatkozóan
17-18% körül stabilizálódott.

Sajnálatos módon azonban az adatok nem teljesen

megbízhatóak, mivel az adatbázis adataiból egyértelm¶en nem azonosítható, hogy a
szülés ténylegesen az IVF következménye-e.

Önkényesen az IVF eljárás dátumától

számított 240 és 280 nap között történt szüléseket tekintettük az eljárással összefügg®nek.

A megkezdett ciklusra vonatkozó szülések aránya az OEP adatbázisában 2000-2010

2.3. ábra.
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Ez nem áll távol az Unió átlagos adatától (2.4. ábra), azonban rendkívül nagy a
szórás. A német 10%-ot el nem ér® szülési aránytól az észt 50%-ig terjed® számok
arról tanúskodnak, hogy sem az adatgy¶jtés sem az adatszolgáltatás nem egységes
elvek alapján történik. Vélhet®en másképpen értelmezik mindkét országban a megkezdett ciklus fogalmát. Az is igen érdekes, hogy a román adatok szerint kevesebb
újszülött született, mint ahány szülési eseményt regisztráltak. Ez is arra enged utalni,
hogy a nemzetközi adatszolgáltatás validitása javításra szorul.
A hazai adatgy¶jtés reformját a szakmával egyeztetve megkezdtük. Kialakításra
került az új adatlap, mely mind a szakma, mind a nemzetközi adatszolgáltatás igényeit
ki tudja szolgálni.

2.4. ábra.

2010

Az összes megkezdett ciklusra vonatkozó élve születés Európában,

Ha az elmúlt évtized összes adatát tekintjük, megállapítható, hogy ahogyan a
világon mindenütt, Magyarországon is a legjobb eredménnyel a 28-38 éveseknél végezhet® a lombikbébi eljárások valamelyike. (2.5 ábra)
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Az összes megkezdett ciklusra es® összes szülés a n® életkora szerint
az OEP adatai alapján 2000-2010

2.5. ábra.

A 2010. évi OEP és GYEMSZI-nek jelentett adatok alapján összeállítható egy táblázat, mely a folyamat logikája szerint mutatja az eredményességet. Sajnos, miután
mindkét adatsor hiányos, a különböz® adatforrásokból számolt statisztikák segítségével tölthet®k ki a mez®k. (2.2. táblázat)

2.2. táblázat.

2010

IVF

db

%

A 2010. évi adatok
Megtermékenyítés %

Beültetés
%

Klinikai
terhesség
%

6163

100

5419

87,93

100

5613

91,07

103,57

100

1884

30,57

34,77

33,57

100

Szülés

906

14,70

16,72

16,14

48,09

Vetélés

247

4,01

4,56

4,40

13,11

43

0,70

0,79

0,77

2,28

550

8,93

10,16

9,81

29,21

Eredményes megtermékenyítés
ET (embrió
transzfer)
Klinikai terhesség

Méhen kívüli
terhesség
nincs adat
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Merth Gabriella

Jogszabályi háttér
A szülészeti eseményekre vonatkozó adatszolgáltatást (tartalmát, gyakoriságát, címzettjeit) az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai)
adatok körének meghatározására, gy¶jtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló, 76/2004 ESzCsM rendelet szabályozza. Ennek értelmében, a szülészetin®gyógyászati osztályok munkatársainak, háziorvosoknak, az eseményt észlel® orvosoknak jelentést kell küldeni a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min®ség- és Szervezetfejlesztési Intézetnek (GYEMSZI).
Az adatszolgáltatás tartalma jól meghatározott, pontosabb információt tartalmaz
a szakmai ellátásról, mint a nanszírozási jelentésben található betegforgalmi adatok.

Az adatlapot minden szülészeti eseményre ki kell tölteni.

részb®l tev®dik össze:

Az adatlap három

alapadatok (az adatszolgáltató osztály kódja, milyen szülé-

szeti/m¶téti eseményr®l beszélünk, illetve a betegfelvételi naplószám), szülési, m¶téti adatok illetve a magzatadatok. A szülési, m¶téti adatok tartalmaznak egyrészt
adminisztratív adatokat (kórházi törzsszám, születési id®, irányítószám), másrészt
a szülészeti anamnézisre vonatkozó adatokat (el®z® szülések száma, él® gyermekek
száma, spontán abortuszok száma, terhesség megszakítások száma). Az adatlap tartalmaz a konkrét szülési/m¶téti eseményre vonatkozó információt is (szülés/m¶tét
ideje, szüléskor hány gyerek született, teherbe esés módja, terhességt®l független
f® betegség, hospitalizációt igényl® f® betegség, befejezéskor megállapított hét). A
magzatra vonatkozóan kitöltend®, hogy indukált-e a szülés, burokrepedés mikor történt, monitorizálás volt-e, történt-e szülési érzéstelenítés.

Magzatonként töltend®

ki, hogy a születés milyen volt, milyen a magzat fekvése, születés módja, mennyi a
születési súlya, milyen nem¶, történt-e valami beavatkozás, szöv®dmény, stb.
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Az adatlap pontos tartalma megtalálható a GYEMSZI honlapján: http://193.22
5.50.35/dokumentum/Agazati_2009/Tauer_adatlap_2012_v1.pdf

Módszertan
A GYEMSZI az általuk megkapott adatokat aggregált módon egy portál felületen bárki számára elérhet®vé teszi (http://193.225.50.35/ujweb/apl/osznilekerdez2.php), a
különböz® indikátorok, statisztikák lekérdezhet®k. A felületen a felhasználót ábrák,
grakonok segítik az adatok részletesebb megismerésében.
Fontos megjegyezni, hogy a jelentés nem teljes kör¶, mert több szülészeti osztály
nem, vagy nem teljes kör¶en szolgáltatott adatot, így a statisztika nem feltétlenül
egyezik a KSH által közétett adatokkal.

2011. évi adatok
Terhesség - Szülés
A jelentett adatok alapján 2011-ben a terhességek száma 138 844 volt.

Ebb®l 86

181 szülés történt.
A szülések kb. másfél százalékában, 1383 esetben történt ikerszülés. Az ikerszülések száma nem csökkent az el®z® évhez képest.

Teherbe esés módja
A teherbeesés legtöbbször spontán történik, a terhességek 1,46 százalékában történik
hormonkezeléssel, 0,96 százalékában asszisztált reprodukcióval. Ezek az arányok az
elmúlt évekhez képest nem változtak.

Spontán vetélések, terhesség megszakítások
A spontán vetélések aránya tizenegy százalék (14 676 eset). A terhességek 26 százalékában terhességmegszakítás történik, a terhességmegszakítások abszolút száma
(36 740) két százalékkal emelkedett a 2010-es adatokhoz képest. Ennek nyolc százaléka 19 év alattiaknál történik.
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A 3.1. ábrán látható a terhesség megszakítások és a spontán abortuszok száma
korcsoportonként a terhességszámhoz viszonyítva.

3.1. ábra. Terhesség megszakítások és a spontán abortusz aránya a terhesség
számokhoz viszonyítva

A szült n®k átlagéletkora 29 év, legtöbben 30-34 év között szülnek.

A 18 év

alattiak szülési aránya két százalék.

Császármetszés
A császármetszések száma és aránya az elmúlt 70 évben folyamatosan emelkedik,
1994 óta ez a folyamat felgyorsult (Csákány 2011).

A trend 2011-ben sem tört

meg, országos átlagban a szüléseknek több mint 33 százaléka ily módon történik.

1 is foglalkoztatja a császármetszés magas aránya.

A szakmát

A fejlett országok-

ban fontosnak tartják a császármetszés alkalmazásának csökkentését.

Ennek oka,

hogy ugyan a szülések egy részében  WHO szerint 10-15 százalékában  indokolt
a császármetszés, viszont a magasabb arány nem jár egészségnyereséggel, és növeli
az anyai halálozás kockázatát (Betrán at al 2011). A császármetszés magas aránya
adódhat abból, hogy a n®k egyre kés®bb vállalnak gyermeket, és a magasabb kockázatoktól, valamint az ezekb®l potenciálisan ered® esetleges jogi következményekt®l
félve a szülész-n®gyógyászok ezt a beavatkozást választják.

El®fordul, hogy a n®k

1 Mint ahogy ezt a 2011. június 10-én a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MO-

TESZ) Hüvelyi szülés vagy császármetszés: a XXI. század szülészeti dilemmája? címmel megrendezett tudományos ülés is mutatja. Ezután a szakma a császármetszéssel kapcsolatos szakmai
protokolljának megváltoztatására tett javaslatot.
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kifejezetten ezen beavatkozást kérik (Köbli 2011).

A császármetszés gyakorisága

kórházanként, szülészeti osztályonként, s®t orvosonként is eltér.
A császármetszések arányának megyénkénti eloszlását mutatja a 3.2. ábra.

3.2. ábra.

rint

Császármetszések aránya megyei bontásban, az ellátó telephelye sze-

Forrás: http://193.225.50.35/ujweb/apl/osznilekerdez2.php

A 3.2.

ábrán látszik, hogy a császármetszések aránya néhány megyében meg-

haladja az országos 33 százalékot, leginkább Komárom-Esztergom megyében, de
magasabb az érték Vas, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád megyékben
és Budapesten is.
Ha az anya életkorát vizsgáljuk, akinél császármetszést hajtottak végre azt tapasztalhatjuk, hogy minél magasabb az életkor, annál nagyobb a császármetszés
szülésszámhoz viszonyított aránya.
Ha megnézzük a császármetszéssel szült anyák átlag életkorát megyénként (3.3.
ábra), akkor elmondható, hogy a fent említett megyékben nem mindenhol magas az
átlag életkor.
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3.3. ábra.

Császármetszéssel szült anyák életkora ellátó telephelye szerint

Az el®ször szül® n®k esetében a császármetszés aránya minimálisan több, 35 százalék. Ennek eloszlása  megyei bontásban  más képet mutat, mint a 3.2. ábrán
megjelen® császármetszések aránya, de hasonlóság, hogy itt is Komárom-Esztergom
megyében legmagasabb az arány (3.3. ábrán látható).

3.4. ábra.

szerint

El®ször szül® n®k esetén a császármetszés aránya, az ellátó telephelye

Forrás: http://193.225.50.35/ujweb/apl/osznilekerdez2.php
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2

Koraszülöttek , kis súlyúak, fejl®dési rendellenességgel szület®
újszülöttek
A szakma kiemelten foglalkozik a koraszüléssel, és ennek különböz® indikátoraival
a koraszülés el®fordulásának gyakorisága és súlyos következménye miatt.

Céljuk a

koraszülési események minimalizálása (Paulin 2011).
A koraszülések száma 2011-ben 7071, ami a szülések nyolc százalékát jelenti. Ez
megfelel a 2010-ben meggyelhet® értéknek.

Fokozottabb veszélynek, szöv®dmé-

nyeknek vannak kitéve azok az újszülöttek, akik 35. hét, 32. hét el®tt és a 28. hét
el®tt születnek. A koraszülések számát mutatja a 3.5. ábra.

3.5. ábra.

Koraszülések száma

Kis súlyúnak akkor nevezzük az újszülöttet, ha születési súlya nem éri el a 2500
grammot (Paulin 2011). A kis súlyúak aránya az élveszületettekhez viszonyítva nyolc
százalék.
A fejl®dési rendellenességgel szület® újszülöttek aránya az összes újszülötthöz viszonyítva országosan három százalék. Kiemelked®en magas Bács-Kiskun megyében
az ilyen újszülöttek aránya és abszolút száma.

2 Koraszülés alatt értjük, ha a normális terhesség kihordásához szükséges id®höz képest el®bb (<37

hét) születik meg a magzat.
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Fejl®dési rendellenességgel sújtott gyermekek száma

3.6. ábra.

Forrás: http://193.225.50.35/ujweb/apl/osznilekerdez2.php

3.7. ábra.

Fejl®dési rendellenességgel sújtott gyermekek aránya

Forrás: http://193.225.50.35/ujweb/apl/osznilekerdez2.php

A fejl®dési rendellenességgel szület® újszülöttek kilenc százaléka kis súlyú, tíz százaléka koraszülött.

A fejl®dési rendellenességgel szület® újszülöttek aránya maga-

sabb, amikor az anya életkora 10-14 és 45-49 év között van. A fejl®dési rendellenes-
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séggel szület® újszülöttek születésszámhoz viszonyított értékét az anya életkorának
függvényében ábrázolja a 3.8. ábra.

3.8. ábra. Fejl®dési rendellenességgel szület® újszülött szülésszámhoz viszonyított aránya az anya életkorának függvényében

A kis súlyú, a koraszülött és a károsodott, vagy fejl®dési rendellenességgel született
újszülöttek ellátása speciális körülményeket igényel, intenzív ellátásuk sokszor elengedhetetlen. ket az úgynevezett Perinatális intenzív centrumokban (PIC) láthatják
el. 2011-ben Magyarországon 21 intézetben, közel 6500 gyereknek nyújtottak ilyen
ellátást.

Irodalomjegyzék



76/2004 ESzCsM rendelet http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=
A0400076.ESC (megtekintés: 2012. november 27.)



Tauer adatlap http://193.225.50.35/dokumentum/Agazati_2009/Tauer_
adatlap_ 2012_v1. pdf (megtekintés: 2012. november 27.)



Tauer adatok, indikátorok http://193.225.50.35/ujweb/apl/osznilekerdez2.
php (megtekintés: 2012. november 27.)



KSH népességadatok http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_
wnt001b.html (megtekintés: 2012. november 27.)
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Köbli Anikó: Hüvelyi szülés vagy császármetszés? A szakma változtatna a protokollon, MedicalOnline 2011. július 17. http://www.medicalonline.hu/cikk/
huvelyi_szules_vagy_csaszarmetszes__a_szakma_valtoztatna_a_ protokollon (Letöltés: 2012. december 12.)



Ana P. Betrán, Mario Merialdi, Jeremy A. Lauer, Wang Bing-shun, Jane Thomas, Paul Van Look, Marsden Wagner: Rates of caesarean section: analysis of
global, regional and national estimates http://rabn.org/pdf/CsectionRates.pdf
(Letöltés: 2012. december 13.)



Prof.

Dr.

Paulin Ferenc:

Koraszülés:

régi tapasztalatok, új ismeretek 

Újabb perspektívák a koraszüléssel kapcsolatban, N®gyógyászati és Továbbképz® Szemle, 2011. február 6-17.
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4. A Nemzeti Vizsgabizottság adatai
az egészségügyi fels®fokú
szakirányú szakképzés
szakvizsgáiról
Csabai Ildikó

A Nemzeti Vizsgabizottság els®dleges feladata az egészségügyi fels®fokú szakirányú szakképzést lezáró szakvizsgák megszervezése és lebonyolítása. A szakorvos
képzésre vonatkozó szabályokat az egészségügyi fels®fokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010.

(IV.15.)

EüM rendelet tartalmazza.

A

szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés
megszerzésér®l szóló 66/1999. (XII.25.) EüM rendelet alapján az általános orvosi
oklevéllel rendelkez®k által megszerezhet® szakképesítések száma 39 az általános orvosi oklevéllel és szakképesítéssel rendelkez® orvosok 46 ráépített szakképesítés közül
választhatnak.

Az els® és ráépített szakképesítéseket szerz®k megoszlása az orvosok
körében 2011-ben
4.1. ábra.
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Szakképesítés

Fér

N®

Összesen

Orvos  els® szakképesítés

420

489

909

Orvos  ráépített szakképesítés

171

208

379

A fogorvosi oklevéllel rendelkez®k összesen 5 szakmából, a gyógyszerész oklevéllel
rendelkez®k 15 szakképesítésb®l szerezhetnek ráépített szakképesítést. A pszichológus oklevéllel rendelkez®k 2 szakmában szerezhetnek els® szakképesítést, a szakpszichológus oklevéllel rendelkez®k pedig 5 szakmában ráépített szakképesítést.

Szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakmákból szakképesítést
szerz®k 2011-ben
4.2. ábra.

Szakképesítés

Fér

N®

Összesen

Szakfogorvosok

53

90

143

Szakgyógyszerészek

24

113

137

Klinikai szakmák

12

75

87

2011-ben összesen 1655 f® szerzett szakképesítést a választható 112 szakma közül
101 szakmában.

31

4. A Nemzeti Vizsgabizottság adatai az egészségügyi fels®fokú szakirányú
szakképzés szakvizsgáiról

4.3. ábra.

A szakképesítést szerzett összes szakvizsgázó 2011-ben

2011 évben az el®z® 3 három év átlagához viszonyítva a szakképesítést szerzettek
száma kismértékben változott.

Minden szakképesítés esetén csökkenés gyelhet®

meg a szakvizsgázók körében. 2011-ben a szakorvosi szakterületen 18-, a szakfogorvosi szakterületen 2-, a szakgyógyszerészi szakterületen 14- és a klinikai szakmákból
4 szakképesítésb®l nem volt szakvizsgázó.
A szakvizsgázók létszáma a szakorvosok, szakfogorvosok és szakgyógyszerészek
körében 2008-2010 között csökkent, 2011-ben kismértékben emelkedett. A klinikai
szakmákat választó szakvizsgázók körében 2009-2010-es években kisebb emelkedés,
2011-ben csökkenés mutatkozott.

Szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakmákból
szakképesítést szerz®k 2008-2011 között
4.4. ábra.
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Szakképesítések

2008

2009

2010

2011

Szakorvosok

1375

1184

1160

1288

Szakfogorvosok

235

176

127

143

Szakgyógyszerészek

251

236

135

137

Klinikai szakmák

91

103

118

87

A legtöbb szakvizsgázó által választott szakképesítés szakterület
szerinti megoszlásban, 2008-2011 között
4.1. táblázat.

Szakterület

Szakképesítés

2008

2009

2010

2011

Szakorvos

Háziorvostan

182

181

192

191

Szakfogorvos

Konzerváló fogászat

162

121

67

77

Szakgyógyszerész

Gyógyszerhatástan

106

111

79

72

Klinikai szakmák

Klinikai és

53

53

48

43

mentálhigiénés feln®tt
szakpszichológus
2008-2011 között 27 szakképesítésben nem történt szakvizsga.
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5. A 2011. évben indított
szakképzések és szakmai vizsgát
tettek statisztikai adatai az
Országos Képzési Jegyzékben
szerepl® egészségügyi
szakképzések körében
Demeter Józsefné

2011.

évben is, az el®z® évekhez hasonlóan az egészségügyi szakképzést indí-

tó képz®helyek és szakmai vizsgát szervez® intézetek jelentést küldtek a GYEMSZI
ETI F®igazgatóság számára. A képzések indításáról szóló jelentési kötelezettséget a
76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet, míg a szakmai vizsgát követ® adatszolgáltatást az 1993. évi XLVI. törvény szabályozza. A képzés- és vizsgaszervez® intézetek
adatszolgáltatása az utóbbi id®ben javult, bár még mindig el®fordulnak hibák és hiányosságok, illetve az adatszolgáltatás elmulasztására is van példa.

A jelentések

megküldése formanyomtatványon történik elektronikus és postai úton egyaránt.
A beérkezett jelentések alapján megállapítható, hogy 2011.

évben az Országos

Képzési Jegyzékben szerepl® egészségügyi szakképesítések közül 42 különböz® szakon
indított szakképzést 54 képz®hely.

Heves megye kivételével minden magyarországi

megyében indult szakképzés.
196 képzési csoportban 4584 f® kezdte meg tanulmányait. Legnagyobb csoportot a
képzések indításában az ápoló szakképesítés képviseli 970 f®vel. Második legnépesebb
képzési csoport a gyógymassz®r 473 f®vel, majd a gyógyszerkiadó szakasszisztens
képzési csoport következik 455 f®vel. A legmagasabb létszámmal indított szakképesítéseket az alábbi grakon szemlélteti.
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5.1. ábra.

A hat legmagasabb létszámmal indított szakképesítés 2011-ben

Az alábbi táblázatban a legalacsonyabb létszámmal indított szakképesítések láthatók.

5.1. táblázat.

ben

A legalacsonyabb létszámmal indított szakképesítések 2011. évSzakképesítés

F®

M¶t®technikus

4

Gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló

10

Foglalkozás-egészségügyi szakápoló

11

Az adatszolgáltató képz®helyek 135 képzésnél jelölték az iskolarendszerben történ®
szakképzést, 46 képzést indítottak iskolai rendszeren kívüli (tanfolyami) szakképzés
formájában, és 15 esetben nem jelöltek a képz®k képzési formát.

A szakképzések megoszlása formák szerint, a beérkezett jelentések
alapján 2011-ben

5.2. táblázat.

Képzési forma

Csoport

Nappali

75

Esti

28

Levelez®

27

Nappali, esti

3

Nappali, levelez®

2

Tanfolyam

43

Távoktatás

3

Nincs adat

15
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5. A 2011. évben indított szakképzések és szakmai vizsgát tettek statisztikai adatai
az Országos Képzési Jegyzékben szerepl® egészségügyi szakképzések körében

Iskolarendszer¶ szakképzésben 2011-ben 3162 f® számára indítottak képzést a szervez®k, míg a tanfolyami formában indított képzések keretében 1422 f® kezdte meg
tanulmányait.
A vizsgaszervez®kt®l beérkezett jelentések szerint 2011.

évben 358 csoportban

szerveztek OKJ-ben szerepl® szakképesítésre szakmai vizsgát és összesen 5692 f®
szerzett egészségügyi szakképesítést.
A vizsgaszervez® intézetetek 2011. évben 46 különböz® egészségügyi szakképesítésre szerveztek szakmai vizsgát.
Legnagyobb csoportot a szakképesítést szerzettek között az ápolók, a gyógyszerkiadó szakasszisztensek és a gyógyszertári asszisztensek képviselik.

A legnagyobb

számban szakképesítést szerzettek létszámát a grakon szemlélteti.

5.2. ábra.

A hat legmagasabb létszámú szakmai végzettséget adó szakképesítés

A beérkezett jelentések alapján a legalacsonyabb létszámban a boncmester, a sürg®sségi szakápoló és a sportmassz®r szakképesítésre szereztek szakmai végzettséget
a vizsgázók.

5.3. táblázat.

megoszlása

A legalacsonyabb létszámban végzettek szakképesítés szerinti
Szakképesítés

F®

Boncmester

4

Sürg®sségi szakápoló

4

Sportmassz®r

5
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Iskolarendszer¶ szakképzésben 102 csoportban 1620 f® vizsgázott sikeresen; iskolai
rendszeren kívül 256 csoportban 4072 f® tett sikeres szakmai vizsgát.

5.3. ábra.

5.4. ábra.

Vizsgacsoportok képzési formák szerint

Sikeres vizsgázók létszáma képzési forma szerint

Az orvosi és egyéb fels®szint¶ egészségügyi szakképesítés nélkül végezhet® 10 különféle nem-konvencionális (természetgyógyászati) tevékenység körében szervezett
vizsgák során a követelményeket 663 f® teljesítette.
A képesítést szerzettek legnagyobb létszámú csoportjait a diagram szemlélteti.

5.5. ábra.

csoportja

A nem konvencionális képesítést szerzettek öt legnagyobb létszámú
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6. Válogatás a gyógyszer-felügyeleti
tevékenység során keletkez®
adatokból
Szabó Franciska

Forgalomba hozatal
A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min®ség- és Szervezetfejlesztési Intézet Országos
Gyógyszerészeti Intézet F®igazgatóság a gyógyszer-felügyeleti hatósági, illetve jogszabályban meghatározott egyéb hatósági, szakhatósági és ellen®rzési feladatköröket
lát el.

Egyik f® feladata az emberi felhasználásra kerül® gyógyszerek forgalomba

hozatalra való engedélyezése. Megfelelés esetén hatóságunk a készítményt nyilvántartásba veszi (törzskönyvi bejegyzés), és államigazgatási határozattal gyógyszerré
nyilvánítja (forgalomba hozatali engedély kiadása).
Magyarországon, akárcsak az EGT más tagállamaiban is, a gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezése négyféle módon lehetséges:



Kölcsönös elismerési eljárás (Mutual Recognition Procedure/MRP): olyan készítmény esetén, amely a beadás id®pontjában már legalább egy tagországban
rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel. Az értékelésre és az engedélyezésre a GYEMSZI OGYI jogosult.



Decentralizált eljárás (Decentralised Procedure/DCP): olyan készítmény esetén, amely a beadás id®pontjában még egyetlen tagországban sem rendelkezik
forgalomba hozatali engedéllyel. Az értékelésre és az engedélyezésre a GYEMSZI OGYI jogosult.



Nemzeti eljárás: a gyógyszer dokumentációjának értékelését a GYEMSZI OGYI
végzi, a forgalomba hozatali engedély csak Magyarországra érvényes.
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Centralizált eljárás: az új gyógyszer dokumentációjának értékelését az EMACHMP végzi, az összes tagállamban érvényes engedélyt pedig az Európai Bizottság adja ki. A gyógyszer tényleges forgalmazásáról azonban a forgalomba
hozatali engedély jogosultja maga dönthet.

Forgalomba hozatali engedéllyel rendelkez® allopátiás és homeopátiás készítmények 2009-2011. (hatáser®sségenként és kiszerelésenként külön
számolva)
6.1. ábra.

Forgalomból történ® kivonás
A GYEMSZI OGYI a gyógyszerek engedélyezésével kapcsolatos feladatok ellátása
mellett kivizsgálja a gyógyszerekkel kapcsolatos min®ségi kifogásokat és mellékhatásbejelentéseket, valamint gondoskodik az emberi egészségre veszélyt jelent® hibás
gyártási tételek forgalomból történ® kivonásáról.
Amennyiben a gyógyszerészeti államigazgatási szerv a forgalomba hozatali engedély jogosultja, a gyógyszerész, valamint a gyógyszert alkalmazó orvos bejelentése
kapcsán vagy a tudomására jutott egyéb információk alapján megállapítja, hogy egy
gyógyszer nem felel meg a forgalomba hozatali engedélyében rögzített követelményeknek, határozattal felfüggeszti a gyógyszer érintett gyártási tételének forgalmazását, illetve elrendeli annak a forgalomból történ® kivonását.
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6.2. ábra.

gesztése

Gyógyszer forgalomból történ® kivonása, illetve a forgalmazás felfüg-

Év

Kivonás

Felfüggesztés

2008

26

0

2009

9

1

2010

17

8

2011

27

8

Magyarországon legtöbbször min®ségi hiba miatt történnek a gyógyszerkivonások.
Pl. a gyártás során valamilyen szennyez®dés került a készítményekbe, a csomagoláson
felcserél®dött a gyártási id® a lejárati id®vel. Ezek általában bizonyos gyártási tételekre vonatkoznak, de el®fordul olyan eset is, hogy egy adott hatóanyagból készült
valamennyi gyógyszer kerül kivonásra (pl. a szabadalmat érint® jogvita miatt).
A mellékhatás problémák miatt (pl.

sibutramin hatóanyagú készítmények) tör-

tén® felfüggesztés/kivonás biztos, hogy az adott gyógyszer összes gyártási tételére
vonatkozik.
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6.3. ábra.

A felfüggesztés/kivonás okok szerinti megoszlása

A kivonás vagy felfüggesztés oka
Év

Min®ségi hiba

Mellékhatás

2008

24

2

2009

9

1

2010

18

7

2011

27

8

Alábbi grakon a forgalomba hozatali engedélyben meghatározottaktól való eltérések legjellemz®bb típusait mutatja.

Leggyakoribb min®ségi hiba a csomagolás

(doboz, bliszter, címke, betegtájékoztató) eltérései (pl. idegen nyelv¶ betegtájékoztató került a tételbe, hibás a lejárati id® feltüntetése stb.), illetve s¶r¶bben fordul el®
még a nem megfelel® hatóanyag-tartalom, valamilyen gyártási hiba, vagy szennyez®
anyag el®fordulása egy adott tételben. A grakonon egy olyan különleges eset is látható, melynél 2011-ben az ír hatóságtól érkezett információ szerint egy készítmény
három gyártási tétele hamisítványnak bizonyult.
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6.4. ábra.

ma

A felfüggesztések, illetve kivonások legjellemz®bb típusainak esetszá-

Év

2008

2009

2010

2011

14

4

5

4

Szennyez®anyag

6

1

5

3

Hatóanyag-tartalom eltérés

2

3

1

4

Küllemeltérés

2

1

2

1

Stabilitás problémák

0

0

3

2

GMP nem megfelel®ség, gyártási hiba

0

0

2

3

Szabadalmi ok

0

0

0

3

Hamisítvány

0

0

0

1

Csomagolás eltérés

Mellékhatás jelentések
A gyógyszerbiztonsági aggályok alapos kivizsgálása minden esetben megtörténik. Az
Európai Unió tagállamai gyorsriasztó rendszeren keresztül értesítik egymást annak
érdekében, hogy a lehet® leghamarabb intézkedni tudjanak az érintett országok hatóságai.
A biztonságos gyógyszerhasználat felügyeletéhez tartozik a gyógyszerkészítmények
el®ny-kockázat arányának állandó monitorozása is, amely többek között a már forgalomban lév® gyógyszerekkel kapcsolatos mellékhatás-jelentéseken alapszik. A gyógyszerek használatával kapcsolatos mellékhatások bejelentése továbbra is els®dleges
eszköze annak, hogy az egészségügyi hatóság információt szerezzen egy gyógyszer
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lehetséges kockázatairól, és szükség esetén olyan intézkedéseket hozzon, melynek segítségével fenntartható a gyógyszer használatának biztonságossága, illetve az, hogy
a kezelésben résztvev® betegek számára a kezelésb®l származó el®nyök folyamatosan
meghaladják annak lehetséges kockázatait.
Magyarországon 2011-ben 1118 spontán els® mellékhatás-jelentés érkezett az orvosoktól, gyógyszerészekt®l, illetve a forgalomba hozatali engedély jogosultjaitól, valamint összesen 10 jelentés betegekt®l.
Bár a 2011-es év emelkedést mutat, a mellékhatás bejelentések száma még mindig
elmarad a  jól jelent® (Franciaország, Spanyolország, Svédország, Hollandia) országokhoz képest, ahol 250  300 /1 millió lakos/ év jut, míg Magyarországon csupán 70
 80. Azaz a mellékhatás jelentések számának jelent®s növekedése nagy valószín¶séggel a jelentési hajlandóság növekedéséb®l és nem a káros hatások emelkedéséb®l
ered.

6.5. ábra.

Spontán els® mellékhatás-jelentések számának alakulása
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