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A f®igazgató-helyettes el®szava

A f®igazgató-helyettes el®szava
Ez az évkönyv jelképe annak az átalakulási folyamatnak, amely a magyar egészségügy
rendszerében zajlik. Az évkönyv els® fele még az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet kiadványaként jelent meg, második felén már a GYEMSZI-IRF felirat olvasható.
Az a tény azonban, hogy a szakma által szívesen fogadott évkönyveink sorozata
nem szakadt meg, s hogy jöv®re már a GYEMSZI egészét bemutató kiadványként
folytatjuk a megkezdett munkát, a változások közepette is megmutatkozó állandóságot jelzi.

Ez az állandóság nem a formákhoz és szervezeti struktúrákhoz való

ragaszkodásban nyilvánul meg, hanem abban a szakmai és módszertani elkötelezettségben, amellyel minden körülmények között pontos képet igyekszünk adni az
egészségügy helyzetér®l és a magyar lakosság egészségi állapotáról. Az akkor még
MEDINFO néven m¶köd® jogel®d intézményünkben közel egy évtizede fogtunk bele
a nemzetközi statisztikai jelentések konzisztens rendezésébe, hogy a magyarországi adatok a WHO és az OECD kiadványaiban id®ben összehasonlíthatók legyenek.
Addig ugyanis - egységes módszertan hiányában - az adatok megmagyarázhatatlan
évenkénti ingadozásokat mutattak.
Nem sokkal kés®bb hozzáláttunk, hogy a hazai viszonyokról bels® használatra, területi bontásban hasonlóan konzisztens adatokat állítsunk el®.

Ez a feladat sokkal

nehezebbnek bizonyult, hiszen a bels® m¶ködés adatait a folyton változó nanszírozás, a gyakori strukturális átalakítások olyan mértékben tudják deformálni, hogy
hosszabb id®távot átfogó elemzést készíteni embert próbáló feladat.

Az el®ttünk

álló év pedig várhatóan minden eddigénél mélyebb strukturális változást fog hozni.
A következ® id®szak ágazati informatikai fejlesztései ugyanakkor páratlan lehet®séget nyitnak arra, hogy az eddiginél átfogóbb, korábban nem látott részletezettség¶,
jobb min®ség¶, pontosabban értelmezhet® és gyorsabban el®állítható adatok segítségével mutassuk be a magyar egészségügyi rendszer valódi arcát.

Dr. Surján György PhD
f®igazgató-helyettes
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A szerkeszt®k el®szava

A szerkeszt®k el®szava
2011 áprilisában jelent meg az ESKI Egészségügyi Évkönyv  2010 els® része, amely
a Magyar Egészségpolitika Évkönyve alcímet viselte, és 2010 egészségpolitikai eseményeit foglaltuk benne össze röviden, de  szándékaink szerint  rendszerben. Májusban az ESKI-t is érintette az egészségügy háttérintézeteinek átalakítása, részévé
vált a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min®ség- és Szervezetfejlesztési Intézetnek,
röviden GYEMSZI-nek, informatikai és rendszerelemzési tevékenységgel gazdagítva
az új módszertani központ szerteágazó tevékenységét.
A szervezeti változással párhuzamosan 2012-t®l b®vítést, változást tervezünk a tartalomban is, hiszen a GYEMSZI tevékenysége olyan új feladatokra terjed ki (betegút
szervezés, min®ségfejlesztés stb.), amelyek eredményei az egészségüggyel foglalkozók
széles körét érdeklik. 2011-ben a GYEMSZI számára az új intézet tevékenységének
megszervezése, az új szakterületek kialakítása képezett prioritást.

A Semmelweis

Terv Intézetünk által menedzselt fejlesztéseihez az egészségügyr®l rendelkezésre álló
adatok, a közöttük húzódó összefüggések, valamint a mögöttük rejl® események,
folyamatok jelentik a kiinduló pontot.

A GYEMSZI égisze alatt új adatgy¶jtések

indultak, indulnak, az egészségügyr®l információt szolgáltató meglév® adatbázisok
válnak integrált adatbázisaink részévé. A fejlesztések egyik eredménye a Kapacitás
Térkép Tervez® és Monitoring Kutató Alkalmazás (KaTéTer MoniKA).
Az ezekben fellelhet® b®vebb információkkal a jöv® esztend® Évkönyvében tervezünk foglalkozni, 2011-ben azonban még nagyrészt az Évkönyv tervezett szerkezetét
követjük. Jelenlegi kiadványunk, A Számok a Magyar Egészségügyr®l, a volt ESKI,
ma GYEMSZI Informatikai és Rendszerelemzési F®igazgatóságának adatgy¶jtéseit
felhasználva 2010 éves statisztikáiból közöl összefoglalókat. Szerettük volna azonban
már most érzékeltetni az Olvasóval, hogy az új témák Évkönyvbe foglalása olyannyira
elérhet® közelségben van, hogy két rövid összefoglalóval ízelít®t is tudunk nyújtani
az adatgazdagabb jöv®b®l.

Így reményeink szerint gyelemre méltó adatokat vá-

logattunk a 2011 elején a volt Egészségügyi Min®ségfejlesztési és Kórháztechnikai
Intézet által felmért egészségügyi intézményi jellemz®kb®l, azaz az  intézményi kataszterb®l , valamint az egészségügy egyik legrégebbi adatbázisából, a volt Országos
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Szakfelügyeleti és Módszertani Központ által kezelt, szülészeti adatokat tartalmazó Tauer statisztikából, amely nevével az adatgy¶jtést 1881-ben elindító Tauer
Vilmos el®tt tiszteleg.
Legfrissebb Évkönyvünkben számot adunk tehát az egészségügyi keresetek és az
ágazat létszámadatainak alakulásáról, az egészségügyi ellátás beruházási, felújítási
kiadásairól, az egészségügyi árindex tendenciájáról, a fekv®beteg intézmények egyes
összefoglaló adatairól, valamint a szülészeti eseményekr®l.
A továbbiakban is várjuk Olvasóink megjegyzéseit, véleményét, igényeit az Évkönyv
tartalmához kapcsolódóan, a szerkesztésben pedig igyekszünk a megfogalmazott igényeknek megfelelni.

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

Módszertan
Az ESKI 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 2010-ig terjed® 12 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
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2010-ben 501 Ft-tal emelkedett ugyan a bruttó kereset (184 995 Ft/f®/hó), de még
így is 4 932 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
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, 2003-2010
1.1. táblázat.

Teljes munkaid®ben foglalkoztatottak átlagos havi bruttó keresete,
2003-2010
1.1. ábra.

2010-ben az ágazatban dolgozók névértéken vett bruttó keresetéhez képest határozottabban, 3,0 százalékkal (3 581 Ft/f®/hó) emelkedett a nominális nettó kereset.
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A nettó keresetek emelkedése mindazonáltal nem tudta kompenzálni a 2010. évi infláció mértékét, így a 2003.

évi reálértéken vett egy f®re jutó havi átlagos nettó

kereset 2010-ben 84 403 Ft volt, 1,8 százalékkal (1 527 Ft-tal) alacsonyabb, mint
2009-ben volt (1.2. táblázat, 1.2. ábra).

1.2. táblázat.

2003-2010

Teljes munkaid®ben foglalkoztatottak átlagos havi nettó keresete,

Teljes munkaid®ben foglalkoztatottak átlagos havi nettó keresete,
2003-2010
1.2. ábra.
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1.3. táblázat.

2003-2010

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

Teljes munkaid®ben foglalkoztatottak illetményeinek változása
(%) 2003-2010
1.4. táblázat.

2010-ben a nemzetgazdasági átlagkereset 202 576 Ft/f®/hó volt, 8,7 százalékkal (17 581 Ft-tal) magasabb, mint az egészségügyi ágazatban meggyelt bruttó
átlagkereset (184 995 Ft/f®/hó).
Mivel 2010-ben a nemzetgazdasági átlagkereset 1,4 százalékos mértékben növekedett az el®z® évhez képest, az egészségügyi ágazatban tapasztalt 0,3 százalékos
bruttó keresetemelkedés összességében 1,1 százalékkal növelte az egészségügyi dolgozók kereset-pozíciójának lemaradását (1.5. táblázat).

Az egészségügyi átlagkereset és a nemzetgazdasági átlagkereset
összehasonlítása, 2009-2010
1.5. táblázat.
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Bruttó keresetek változása munkaköri csoportok
szerint
2010-ben a teljes munkaid®ben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók egy f®re jutó
havi átlagos bruttó keresete 184 995 Ft volt, 501 Ft-tal több, mint 2009-ben volt (a
növekedés mértéke 0,3 százalék). Munkaköri csoportok szerinti bontásban:



az orvosok bruttó keresete 2010-ben 338 126 Ft/f®/hó volt, 0,3 százalékkal
(977 Ft/f®/hó) kevesebb, mint az el®z® évben;



az egészségügyi szakdolgozók bruttó keresete 2010-ben 170 925 Ft/f®/hó volt,
0,7 százalékkal (1 148 Ft/f®/hó) magasabb, mint ez el®z® évben volt;



az egyéb egészségügyi foglalkoztatottak bruttó keresete 2010-ben 150 611
Ft/f®/hó volt, 1,4 százalékkal (2 120 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
Szemben a bruttó keresetek alakulásával, az SZJA szabályok változása miatt 2010ben a teljes munkaid®ben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók egy f®re jutó havi
átlagos nettó keresete 3,0 százalékkal (3 581 Ft-tal) 121 530 Ft-ra emelkedett.
A nettó keresetek mindhárom foglalkozási csoportban emelkedtek (1.7. táblázat):



az orvosok nettó keresete 2010-ben 197 344 Ft/f®/hó volt, 4,4 százalékkal (8
375 Ft/f®/hó) magasabb az el®z® évinél;



az egészségügyi szakdolgozók nettó keresete 2010-ben 116 328 Ft/f®/hó volt,
4,0 százalékkal (4 479 Ft/f®/hó) magasabb az el®z® évinél;



az egyéb egészségügyi foglalkoztatottak nettó keresete 2010-ben 102 024
Ft/f®/hó volt, 1,6 százalékkal (1 647 Ft/f®/hó) magasabb az el®z® évinél.

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

1.7. táblázat.
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Létszám
2003-2010 között a kórházakban és szakrendel® intézetekben foglalkoztatottak éves
átlagos statisztikai létszáma 17,2 százalékkal (22 139 f®vel) csökkent:

2003-ban

129 048 f®t, 2010-ben 106 909 f®t foglalkoztattak kórházakban és szakrendel® intézetekben (1.8. táblázat). Foglalkozási csoportok szerinti bontásban 2003 és 2010
között az



orvosok létszáma 15,8 százalékkal (3 078 f®vel),



egészségügyi szakdolgozók létszáma 10,4 százalékkal (6 029 f®vel)



az egyéb egészségügyi dolgozók létszáma 25,3 százalékkal (13 032 f®vel)

csökkent.

1.8. táblázat. Kórházak és szakrendel® intézetek foglalkoztatotti létszáma,
2003-2010 (F®)

2005-2010 között az ÁNTSZ-nél foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszáma 27,2 százalékkal (1 537 f®vel) csökkent: 2005-ben 5 651 f®t, 2010-ben 4 114
f®t foglalkoztattak az ÁNTSZ intézeteiben.
2005-2010 között az Országos Ment®szolgálatnál is csökkent a foglalkoztatottak
száma (7 321 f®r®l 7 201 f®re), igaz, az átlagos statisztikai létszám 2009-ben 100
f®vel, 2010-ben 105 f®vel emelkedett az el®z® évhez képest, de még így sem érte el
a 2005-ös szintet.
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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 2009-ben 5,4 százalékkal (17 639 millió Ft-tal), 2010-ben 3,7 százalékkal (11 291 millió Ft-tal) csökkent
az el®z® évhez képest (1.9. táblázat).

1.9. táblázat.

Kórházak és szakrendel® intézetek bértömege, 2003-2010
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A kórházak és szakrendel® intézetek bértömegéhez hasonlóan, 2006-tól az ÁNTSZ
bértömege is csökkent: a 2010. évi bértömeg 14 492 millió Ft volt, 5 849 millió Ft-tal
kevesebb, mint 2006-ban volt (1.10. táblázat).

1.10. táblázat.

ÁNTSZ intézetek bértömege, 2005-2010

16

1. Egészségügyi keresetek és létszámok

Az Országos Ment®szolgálat bértömege 2005-2010 között összességében 11,0
százalékkal (1 854,6 millió Ft-tal) emelkedett, 2010-ben az el®z® évhez képest 1,4
százalékkal (252,8 millió Ft-tal) (1.11. táblázat).

1.11. táblázat.

Országos Ment®szolgálat bértömege, 2005-2010
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2. Beruházások, felújítások
Hajdu Jen®

Jelen fejezet az OSAP 1576.

sz.,  Jelentés az egészségügyi ellátás beruházási ki-

adásainak alakulásáról c. adatgy¶jtés alapján készült. Az adatgy¶jtés célja az önkormányzati szféra intézményei, valamint a települési és megyei önkormányzatok
egészségügyi célú fejlesztéseir®l történ® mélyebb tájékozódás.
Adatszolgáltatói kör: Az önkormányzati felügyelet alá tartozó egészségügyi intézetek, intézmények és a felügyeletet ellátó önkormányzatok.

Az állami, egyházi,

valamint a magán intézetek nem tartoznak az adatgy¶jtés körébe.
Módszertan: A jelentés évente egyszer, elektronikus adatjelent® program segítségével gy¶jt adatot az el®z® évi fejlesztésekr®l. Az adatjelentés tárgya az egészségügyi
intézmények fejlesztései.

Intézetekr®l és intézményekr®l (polgármesteri hivatalok,

megyei közgy¶lési hivatalok, kórházak, rendel®intézetek, gondozóintézetek, véd®n®i
szolgálatok. . . ) tájékozódik, ezért a háziorvosok nem rendel®intézethez köthet® költései nem képezik az adatgy¶jtés tárgyát.
Fontosabb fogalmak:
Fejlesztés: Beruházás vagy felújítás.
Beruházás: új anyagi érték létrehozása vagy vásárlása.
Felújítás: meglév®, de eredeti értékéb®l már sokat veszített anyagi érték eredeti
értékének teljes vagy részleges visszaállítása. Azaz nem tévesztend® össze a karbantartással.
Kiemelt fejlesztés: A 100 millió Ft feletti teljes költségvetés¶ beruházás vagy felújítás. Kiemelt fejlesztés esetén a felújítást rekonstrukciónak hívjuk.

Fejlesztések, 2000-2010
A f®bb kiadási tételek közül a legnagyobb f®tétel az épületekre fordított beruházás,
ezt követi a gép-m¶szer beruházás, majd az épület felújítás következik, végül a gépm¶szer felújítás szinte elenyész® tétele zárja a sort.
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Az alapmintázaton belül két jelent®sebb tendenciát gyelhetünk meg. Az évtized
els® két évéhez képest jelent®s átrendez®dés történt a beruházások szerkezetében:
2002-t®l az épület beruházásokra fordított összegek jelent®sen csökkentek, és ezzel párhuzamosan a gép-m¶szer beruházások látványos gyarapodásnak indultak.

A

másik meggyelhet® mintázat az összes fejlesztési kiadásra vonatkozik. A legutóbbi
két parlamenti és önkormányzati választás évében a megel®z® évekhez képest hirtelen megemelkedett a beruházásokra és felújításokra együttesen költött kiadás (2.1.
táblázat, 2.1. ábra).

2.1. táblázat.

2.1. ábra.

Beruházások és felújítások f®bb kiadástípus szerint, 2000-2010

Beruházások és felújítások f®bb kiadástípus szerint, 2000-2010
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Kiemelt fejlesztési projektek, 2000-2010
A kiemelt költségvetés¶ (100 millió forint teljes költségvetést meghaladó) fejlesztési projektek tényleges tárgyévi kiadásai a 2006. évi csúcsponttól 2009-ig csökken®
tendenciát mutatnak. 2010-ben viszont az el®z® évhez mért tárgyévi kiadás 132 százalékkal emelkedett, így a 2010. évben volt az évtized második legmagasabb tárgyévi
kiadása. Az utóbbi két parlamenti és önkormányzati választás évében tehát a tényleges tárgyévi kiadás hirtelen megemelkedése gyelhet® meg. További gyelemre méltó
jelenség, hogy a címzett és céltámogatás rendszerének leépítéséhez alkalmazkodva
a nem címzett és céltámogatással megvalósuló projektek teljesítése az utóbbi két
évben nagymértékben er®södik (2.2. táblázat, 2.2. ábra).

A 100 millió forint teljes költségvetést meghaladó projektek tényleges tárgyévi kiadásai f® típusonként, 2000-2010

2.2. táblázat.

A 100 millió Ft teljes költségvetést meghaladóprojektek tényleges
tárgyévi kiadásai f® típusonként, 2000-2010
2.2. ábra.
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Fejlesztések, 2010
Beruházás-statisztikai jelentés 1754 önkormányzat (beleértve a felügyelete alá tartozó intézményeket) részér®l érkezett 2010-ben.

Ez a 3194 önkormányzat 54,9

százaléka. Az adatot jelent®k közül 408 esetben volt, 1346 esetben nem volt tárgyévi egészségügyi beruházási vagy felújítási ráfordítás.

Az adatot nem jelent® 1440

önkormányzat 89,8 százaléka (1293) 3500 f®nél kevesebb lélekszámú település.

Beruházások és felújítások
Az egészségügyi célú fejlesztési kiadás dönt® hányada beruházás. A 2010. évben az
önkormányzati felügyelet alatt álló egészségügyi intézményekben beruházásra illetve
felújításra 33,7 milliárd forintot fordítottak, 49,0 százalékkal többet, mint az el®z®
évben. A fejlesztések nagyobb hányadát, 77,3 százalékát a beruházási kiadás tette
ki, 26,1 milliárd forint értékben. A felújítások 7,6 milliárd forintos összege az összes
kiadás 22,7 százalékát tette ki.
A kiadások legnagyobb részben építési jelleg¶ kiadások. A fejlesztések 74,9 százalékát, 25,2 milliárd forintot az építési kiadás adja. A gépekre, m¶szerekre fordított
összeg 8,5 milliárd forint, amely az összkiadás 25,1 százaléka. A beruházási kiadásokon belül az építési beruházások részaránya 68,3 százalék, 17,8 milliárd forint. A
gép-m¶szer beruházások az összes beruházási kiadás 31,7 százalékát teszik ki, 8,3
milliárd forint értékben. A felújítási célokra fordított 7,6 milliárd forinton belül dönt®
mérték¶ arányeltolódás tapasztalható az építési felújítás javára. Az építési felújítás
7,4 milliárd forintja 97,3 százalékos részarányt képvisel, a gép-m¶szer felújításra fordított 203 millió forintos összeggel szemben, amely felújítási kiadásoknak mindössze
2,7 százaléka.
A fejlesztések legnagyobb hányada az integrált járó- és fekv®beteg szakellátó intézményekben jelenik meg. A 33,7 milliárd forint összkiadáson belül az integrált járóés fekv®beteg szakellátó intézmények részesedése 55,7 százalék, 18,8 milliárd forint.
Az önálló járóbeteg-ellátók esetében a részesedés 40,5 százalék, 13,7 milliárd forint.
Ez az arányosság áll fent az építési költségek tekintetében is, ahol az integrált járó- és
fekv®beteg ellátó intézetek 14,1 milliárd forintja a 25,2 milliárd forintos összes építési
ráfordítás 56,0 százalékát teszi ki, az önálló járóbeteg-ellátók 10,0 milliárd forintja
pedig ugyanennek 39,7 százaléka. A gépekre, m¶szerekre fordított beruházások és
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felújítások tekintetében az integráltan m¶köd® intézmények 4,6 milliárd forintos fejlesztése az összes gép-m¶szer kiadás 54,7 százaléka. Az önálló járóbeteg-ellátók 3,6
milliárd forintos kiadása a 8,5 milliárd forint összes gép-m¶szerre fordított fejlesztési
összegnek a 43,0 százaléka (2.3. táblázat).

2.3. táblázat.

Beruházási és felújítási teljesítés költségtípusonként, 2010

Kiemelt fejlesztési projektek, 2010

Kiemelt költségvetés¶ beruházások és rekonstrukciók
A kiemelt projektek teljes költségvetésének dönt® hányada nem címzett és céltámogatású. A kiemelt összeg¶, 100,0 millió forint feletti teljes költségvetés¶ fejlesztésekr®l az önkormányzatok 108,7 milliárd forintnyi teljes projekt költséget jelentettek,
melynek mindössze 6,8 százaléka, 7,4 milliárd forint volt címzett és céltámogatású. Az egyéb módon megvalósuló beruházás és rekonstrukció teljes projekt költsége
101,3 milliárd forint, amely a teljes költségvetések 93,2 százalékát teszi ki.
A kiemelt projektek tényleges tárgyévi költéseinek nagyobb része nem címzett és
céltámogatású. Tényleges tárgyévi, azaz 2010. évi kiadásként az önkormányzatok
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18,9 milliárd forintot jelentettek, melynek 15,8 százaléka, 3,0 milliárd forint származott címzett és céltámogatásból, 84,2 százaléka, 15,9 milliárd forint pedig egyéb
módon megvalósuló beruházás illetve rekonstrukció volt. A tényleges tárgyévi kiadások a teljes költségvetések 17,3 százalékát tették ki. A címzett és céltámogatással
megvalósuló nagy fejlesztések esetében ez az arány 40,4 százalék, ami visszatükrözi
a címzett és céltámogatási rendszer kifutó jellegét.

Az egyéb módon megvalósuló

projektek esetében a tényleges tárgyévi költés a teljes költségvetés 15,7 százaléka. A
címzett és céltámogatás rendszerének kifutása legjobban az el®irányzatok arányaiban
érhet® tetten.

A címzett és céltámogatással megvalósuló projektek el®irányzata a

teljes költségvetésen belül 21,8 százalék, míg az egyéb módon megvalósuló projektek
esetén ez az arány 74,4 százalék (2.4. táblázat).

A 100,0 millió forint teljes költséget meghaladó beruházások és
rekonstrukciók kiadástípusonként, 2010
2.4. táblázat.

B®vebb információ a honlapunkon érhet® el:
http://www.eski.hu/new3/adatok/beruhazasstatisztika/tablazatok/index.html
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3. Árinformáció az egészségügyi
intézményekben
OSAP 1477 (288/2009 (XII.15.) Korm. rendelet
Károlyi Zsuzsanna

Az árinformációs rendszer az egészségügyi intézményekben (kórházak, szakrendel®k, OMSZ, ÁNTSZ intézetek) gyeli az árak változását a vásárolt termékek és
szolgáltatások körében. Az adott id®szak tényleges beszerzési mintája alapján méri
az intézményi kiadások árváltozását a kiadások csoportjaiban, az intézményi kiadások
szerkezete szerinti súlyozással pedig az ágazatban és az intézmény csoportokban. A
beszerzéseket az intézmények reprezentatív mintája jelenti negyedévente.

Egészségügyi ágazat árindex
Az egészségügyi ágazat fogyasztói kosara jelent®sen különbözik a lakosságitól.

Az

egészségügy kosarában lényegesen magasabb a gyógyszer, vegyszer, a szakmai anyagok és a szolgáltatás vásárlások csoportjának részaránya, az élelmiszerek részaránya
pedig töredéke a lakosságinak (3.1. táblázat).

3.1. táblázat.

A fogyasztói kosár összetétele, 2009
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Az egészségügyi ágazat árindexe 2010-ben 105,1 százalék, magasabb, mint a 104,9
százalékos lakossági árindex.
A termék beszerzések árindexe 104,2 százalék, a szolgáltatások árindexe 105,8
százalék.
Az OMSZ árindexe 108,5 százalék, lényegesen magasabb az átlagnál. Az OMSZ
kiugró árindexét az üzemanyag árak jelent®s drágulása és ezen termékek relatíve
magas részaránya eredményezte: az üzemanyagok részesedése az OMSZ dologi kiadásaiban 24,1 százalék, míg a kórházakban 0,2 százalék.
A 2010. I. félévi árindexre hatással volt a 2009. július 1-t®l hatályos új ÁFA (2007.
évi CXXVII. törvény). Azzal, hogy egyes termékek korábbi 20 százalékos ÁFA kulcsa
25 százalékra növekedett, a tény id®szakban az egészségügyi termék beszerzések
43,8 százalékának, és a szolgáltatási kiadások 69,1 százalékának magasabb volt az
ÁFA kulcsa, mint a bázis id®szakban, Az ÁFA kulcsváltozás a 2010. I. félévi árindexet
1,9 százalékkal, a 2010. évi árindexet 1,0 százalékkal emelte.
Nem változott a gyógyszerek, az egészségügyi oxigén, az orvosi, radioaktív izotópok, a humán célú diagnosztikai reagensek, a könyvek, napilapok és a folyóiratok
5 százalékos ÁFA kulcsa. Csökkent a tej és tejtermékek, a gabona, liszt, keményít® vagy tej felhasználásával készült termékek korábbi 20 százalékos ÁFA kulcsa 18
százalékra. A távh®szolgáltatás 2009 júniusáig 20, majd két hónapig 25 százalékos
ÁFA kulcsa el®ször (2009. augusztus) 18 százalékra, majd (2010-t®l) 5 százalékra
csökkent. Továbbra is adómentes maradt a postai szolgáltatás és a közszolgáltató
által nyújtott humán egészségügyi ellátás.
A dologi kiadások rovattétele szerint a 3.7-es táblázatban láthatjuk az ÁFA nélküli
és az ÁFA-val meghatározott árindexeket.

Termékek árindexe
A termékek árindexe 2010-ben 104,2 százalék.
A termékek csoportjában a legnagyobb részarányt a gyógyszerek és a szakmai
anyagok képviselik. A gyógyszerek és vegyszerek részaránya 53,7 százalék, a szakmai
anyagoké pedig 28,2 százalék a termékek összesített csoportján belül. Nem drágultak
a gyógyszerek, jelent®sen drágultak viszont a szakmai és az egyéb anyagok, valamint
a hajtó és ken®anyagok (3.2. táblázat).
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3.2. táblázat.

Termékek árindexe, 2010

Szolgáltatások árindexe
A szolgáltatás vásárlások árindexe 2010-ben 105,8 százalék, a kommunikációs szolgáltatások árindexe 106,9 százalék.
A 2009.

júliustól érvényes forgalmi adó változás miatt a szolgáltatás vásárlások

inációja 2010. I. félévben 2,0 százalékkal, a 2010. évi pedig 1,0 százalékkal növekedett . A szolgáltatások 69,1 százalékának n®tt 2009. július 1-t®l a forgalmi adója,
20 százalékról 25 százalékra.
A szolgáltatás vásárlások között a legnagyobb részarányt a vásárolt egészségügyi szolgáltatások (22,6 százalék, közrem¶köd®i szerz®déssel ellátott feladatok) és
az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás vásárlások (23,8 százalék) képviselik
(3.3. táblázat).

3.3. táblázat.

Szolgáltatások árindexe, 2010
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A részletes adatok az alábbi táblázatokban és grakonokon láthatók, a negyedévenkénti aktuális összefoglalókat pedig a következ® címen lehet elérni:
http://www.eski.hu/new3/adatok/arinformacio/tablazatok/index.html

3.4. táblázat.

Egészségügyi árindex szakágazatonként
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3.5. táblázat.

Árindex id®sor
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3.1. ábra.

Egészségügyi és lakossági árindex (%)

az el®z® év azonos id®szaka = 100%

3.2. ábra.

Kumulált egészségügyi és lakossági árindex (%)
1987.év = 100%
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Az egészségügyi ágazat árindexe a dologi kiadások rovattétele
szerint, 2007-2010
3.6. táblázat.
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Egészségügyi ágazat árindexe a dologi kiadások rovattétele szerint
áfával és áfa nélkül, 2010
3.7. táblázat.
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3.8. táblázat.

szerint

Az egészségügy dologi kiadásainak megoszlása az ÁFA mértéke
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4. Intézmény-kataszter
Lukács András

Módszertan
Az Egészségügyi Min®ségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet (EMKI, most GYEMSZI)
2011 elején térképezte fel az egészségügyi intézmények aktuális helyzetét. A felméréshez az alábbi témákat felölel® kérd®ívet hozta létre:
- Intézményi gazdálkodás
- Közm¶felmérés
- Ingatlankataszter
- M¶szerkataszter
- Jog
- Közbeszerzés
- HR
- Informatika
- Várólista
- Min®ség
- Komparatív el®nyök
- Gyógyszergazdálkodás
- Ellátási együttm¶ködés
A felmérés 2011 februárja és márciusa között zajlott a fekv®beteg intézmények
(148 db) online adatlapos megkérdezésével. Egyes témákban el®fordult, hogy nem
minden intézmény szolgáltatott adatot, de ez egyik esetben sem torzította jelent®sen
a feldolgozás eredményeit.
A gazdasági jelleg¶ kérdéseknél alapvet®en a 2010 évr®l szóló, könyvvizsgáló által
hitelesített beszámolóban szerepl® adatokkal megegyez®, illetve a beszámolót alátámasztó analitikákban szerepl® vagy azokból képezhet® adatokat kellett megadni, míg
a szakmai kérdéseket a kitöltéskori helyzet alapján volt szükséges megválaszolni.
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A szakmai jelleg¶ adatbekéréseknél csak a fekv® területekre vonatkozó adatokat
kérték, míg a gazdálkodási, informatikai, közbeszerzési, gyógyszer gazdálkodási, min®ségi és jogi területek esetén intézmény szint¶ adatokat kellett szolgáltatni.
Ennek a kiterjedt adatbázisnak a szelektív feldolgozásából állt össze az alábbi
anyag.

Közm¶ - Ingatlan adatok
A kórházak 2010-es évének összes éves közm¶ kiadását mutatja a 4.1.

ábra.

Az

áram (egy kórházra jutó átlagos éves költsége 78,3 millió Ft) és a gáz (átlagos
éves költsége 77 millió Ft) használat képviseli a legnagyobb arányt, míg a víz, és
csatornahasználat összesen csupán 17 százalékot tesznek ki az összes költségb®l.

4.1. ábra.

Áram-, gáz-, víz-, és csatornahasználat éves értékének megoszlása

3

A csatornahasználat átlagos fajlagos költsége (279,2 Ft/m ) a legmagasabb, a víz

3 míg a gázfogyasztás átlagos fajlagos értéke (107,3

használat értéke 225,6 Ft/m

3

Ft/m ) körülbelül egyharmada a csatornafogyasztásnak. A fajlagos értékeket a 4.1.
ábrával összevetve kit¶nik, hogy az éves, egy kórházra jutó átlagos gázfogyasztás

3

3

(717 629 m ) igen jelent®s az átlagos víz (62 872 m ) - és csatornafogyasztáshoz

3

(63 749 m ) képest.
A 4.2. ábrából kiderül, hogy a vízfogyasztás fajlagos költségének van a legnagyobb
abszolút szórása, itt az adatszolgáltató intézmények 50 százaléka 200 és 400 forint
közötti összeget zet egy köbméterért, de van olyan intézmény is, ahol ez az érték
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majdnem 900 forint.

A legkisebb abszolút szórással az áramfogyasztás rendelke-

zik, de a 33 forintos mediánhoz viszonyítva itt is van olyan intézmény, amely ennek
háromszorosát zeti ki egy kilowatt áramért.

4.2. ábra.

lot ábrán

A víz-, gáz-, csatornahasználat éves fajlagos értékének eloszlása boxp-

Jogi szerz®dések adatai
A kérd®ív jogi része rákérdezett az ingatlanbérleti, az eszközbérleti, a vagyonbiztosítási, a felel®sségbiztosítási, és más, egyéb szolgáltató felé irányuló szerz®désekre
2011. januári állapot szerint.
2011 januárjában a magyarországi egészségügyi intézményeknél meglév® összes
szerz®dések száma a kérd®ív adatai alapján az alábbiak.
- Ingatlanbérleti (-lízing) szerz®dések száma: 387 db
- Eszközbérleti (-lízing) szerz®dések száma: 481 db
- Vagyonbiztosítási szerz®dések száma: 186 db
- Felel®sségbiztosítási szerz®dések száma: 195 db
- Más szolgáltató részére történ® szolgáltatásnyújtásra irányuló szerz®dések száma: 11 714 db
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Mint látható a más szolgáltató részére történ® szolgáltatásnyújtásra irányuló szerz®dések száma magasan kiemelkedik a többi szerz®dés közül.

Jogi eljárások adatai
A 4.3. ábra alapján elmondható, hogy az utóbbi három évben nem nagyon történt
változás az egészségügyi kártérítési eljárások számában.

4.3. ábra.

száma

2008-ban, 2009-ben, 2010-ben lezárt egészségügyi perek aránya és

Míg a bírósági szakaszt elér® és el nem ér®, megegyezéssel záruló kártérítési eljárások egymáshoz viszonyított aránya nem változott jelent®sen, az értük kizetett
összeg nagymértékben ingadozik.
2008-ban 123 darab bírósági határozattal lezárt perre zettek ki 33 866 542 forintot, 2009-ben pedig 119 perre (ami mindössze 4 eljárással kevesebb az el®z® évinél)
az el®z® évi összeg kb. felét, 16 523 211 forintot.

4.1. táblázat.

2008-ban, 2009-ben, 2010-ben lezárt jogi eljárások összértéke
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Várólistás adatok
A 4.4. ábrán az 1000 f®t meghaladó várólisták kerültek kiemelésre. A szürkehályog
m¶tétekre a legmagasabb a várakozók száma (25 175 f®), ezt követi még mindig
magas várakozási számmal a csíp®protézis m¶tét (16 827 f®). Ezután nagy különbség
található a következ® várólistánál, hiszen a térdprotézis már csak majdnem a fele a
csíp®protézis várólistájának. (7 463 f®).

4.4. ábra.

szerint

Az 1000 f®t meghaladó várólisták megoszlása a várakozók száma

A 4.5. ábrán a szürkehályog várólistát intézményenként is ábrázoltuk. Megállapítható, hogy a várólistán szerepl®k száma jelent®s szóródást mutat az egyes kórházak
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között, ami természetesen az intézmény méretével is összefüggésben van. Az mindenesetre elmondható, hogy az összes várólistán szerepl® beteg nagyjából fele öt
kórházban összpontosul.

4.5. ábra.

Szürkehályog m¶tét várólista nagysága az egyes kórházakban

Informatikai adatok
2010-es adatok szerint a korházakban 50 439 darab PC munkaállomás található.
Ezek átlagos életkora igen magas: az összes PC 49 százaléka 5 évnél régebbi, és
csupán 6 százaléka atalabb 1 évnél (4.6. ábra).
Az egyes intézményekben megfelel®en van kialakítva saját hálózat, hiszen a számítógépek 95 százalékát csatlakoztatták a helyi hálózathoz.

4.6. ábra.

A PC munkaállomások életkora

50 439 db munkaállomás életkor aránya
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Sajnos csak kevés helyen van rá lehet®ség, hogy egy esetleges szerver meghibásodás
esetén a többi szerver át tudja venni az hibás szerver szerepét (4.7.ábra).

Szerverek helyettesíthet®sége

4.7. ábra.

Jellemz®-e, hogy az egyes szerverek át tudják venni egymás feladatait
meghibásodás esetén?

Az PC munkaállomások 22 százalékán nem érhet® el internet, viszont nincs olyan
kórház, amely nem csatlakozik valamilyen internet szolgáltatóhoz (4.8.

ábra).

Az

intézmények mindössze 10 százaléka csatlakozik a kormányzati gerinc hálózatra.

4.8. ábra.

Intézmények internet elérése

Az intézet munkaállomásainak hány százalékáról érhet® el az internet?

Min®ségirányítási adatok
A min®ségirányítási rendszerekre költött éves átlagos költség kórházanként 626 ezer
forint.

Az intézmények 20 százaléka nem m¶ködtet semmilyen min®ségirányítási

rendszert.
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5. Válogatás a Szülészeti (Tauer)
adatbázis adataiból
Merth Gabriella

Módszertan
A szülészeti adatbázis az egyik legrégebbi adatbázisunk, gy¶jtését Tauer Vilmos
kezdte el 1881-ben. Kezdetben még magánlevelek útján jutottak el hozzá az adatok, 1931-ben, a Szülészeti Rendtartás létrejöttével az adatgy¶jtést országos szintre
terjesztette. Az évek folyamán az adatgy¶jtés gazdája sokszor változott, struktúrája, az adatgy¶jtés módja is módosult. 2009-ben az Országos Szakmai Módszertani
Központ (OSZMK) vette át a rendszert, majd 2011-ben a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Min®ség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) vette gondozásába.
Ami az adatgy¶jtés módját illeti:

1994-t®l 2002-ig lemezen és postán történt

az adatszolgáltatás, majd ezt követ®en az adatokat elektronikus úton küldték be a
szolgáltatók havonta. 2010 óta online történik az adatszolgáltatás (Csákány 2010),
amelyre minden szülészeti osztály kötelezett.
Jelenleg az adatbázis konkrét szülési adatokon kívül más szülészeti eseményre kiterjed® adatokat is tartalmaz (terhességmegszakítás, spontán vetélés).

Az adatok

egy része az anyáról ír le információkat (például el®z® szülések száma, él® gyerekek
száma, halvaszületések száma, terhességt®l független f®betegség), más része a magzatról nyújt tájékoztatást (például a születés módja, magzat fekvése, születési súly,
az újszülött neme, esetleges betegségei, rendellenességei).

2010-es adatok elemzése
Az adatokból sokfelé lehet és kell is elemzéseket végezni. Az elemzések irányulhatnak
az általános európai tendenciák magyar vonatkozásaira: kezdve a atalkorúak közötti
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fogamzások magas arányától, az els® gyermek vállalásának egyre kés®bbi idejét®l, a
születend® gyermek számának fogyatkozásától a koraszülésen, alacsony súllyal való
születésen, a magzati, újszülötti és csecsem®veszteségen át a veleszületett rendellenességgel világra jött szülöttekig (The European Perinatal Health Report, 2004).
Jelen tanulmánynak nem célja a fent felsoroltak teljes kör¶ elemzése, inkább annak
bemutatása, hogy a Tauer adatbázis miként tud segíteni a magyarországi helyzet
tanulmányozásában.
2010-ben 82 758

1 szülést rögzített az adatbázis.

Ez a szám az el®z® évekhez

képest csökkenést mutat, mint ahogy az 5.1. ábrán is jól látszik.

5.1. ábra.

Születések számának változása

Dönt® többségben (több mint 97 százalékban) nem ikerszülés a jellemz®, a fennmaradó résznek közel két százalékát teszi ki a kettes iker, de hármas ikerszülés is
történt. Ikerszülés esetén a teherbe esés 75 százaléka spontán történt, 24 százaléka
asszisztált reprodukció segítségével.
Az összes szüléshez viszonyítva 92 százalék a spontán teherbe esés aránya (5.2.
ábra), ami az el®z® évekhez képest 5 százalékos csökkenést jelent.

1 Az adatbázis az adatszolgáltatás hiánya miatt nem teljes kör¶. A KSH adatai szerint 2010-ben az

élveszületések száma 90 335.
41

5. Válogatás a Szülészeti (Tauer) adatbázis adataiból

5.2. ábra.

A teherbeesés módja szülés esetén, 2010

Megfordítva a mutatókat azt látjuk, hogy a spontán teherbe esett n®knél az esetek
tíz százalékában spontán abortusz lép fel, és 27 százalék a terhességmegszakítás
aránya.
A terhességmegszakításnak jogszabály szerint két oka lehet:
indikáció.

Az 5.3.

szociális és orvosi

ábrán érdemes meggyelni, hogy hogyan alakul a szülés és a

terhességmegszakítások aránya korcsoportok szerint.

5.3. ábra.

A szülések és a terhességmegszakítások száma, 2010

A 11-19 és a 40-49 korcsoportokban ez a két szám közel azonos. Míg a 11-19 korcsoportban feltehet®en szociális okai vannak a terhességmegszakítás ilyen arányának,
addig a 40-49 korcsoportban az orvosi indikáció lehet meghatározóbb.
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Hazánkban sokáig volt jellemz®, hogy a n®k viszonylag atalon, 20 éves koruk
körül szülték meg els® gyermeküket.

Ez mára átalakult, észak- és nyugat-európai

országokhoz hasonlóan az els® szülés id®pontja nálunk is kitolódott.

Ennek egyik

oka az, hogy magasabb iskolai végzettség mellett vállalnak a n®k gyermeket. Ez azt
eredményezi, hogy a kés®i gyermekvállalás miatt a n®k már nem fognak annyi babát
szülni, kisebb a gyermekvállalási hajlandóság, másrészt az id®sebb korban szült n®k
esetén a veszélyek kockázata is megn® (Klinger).
A 2010-es évre vonatkozóan elmondható, hogy a szült n®k átlag életkora 30,2 év.
Legtöbben 29 és 34 éves koruk között szülnek, de nem elhanyagolható a 35 év feletti
n®k közel 22 százalékos aránya sem.

19 éves kor alatt közel 2000 szülés történt

ebben az évben.
A gyerekek több mint 96 százaléka élve jön világra.
A császármetszések száma és aránya az elmúlt 70 évben folyamatosan emelkedik,
1994 óta ez a görbe nagy meredekséget mutat (Csákány 2011). 2010-ben a trend
nem változott, a szüléseknek közel 33 százaléka ily módon történik.

A szakmát is

2
foglalkoztatja a császármetszés magas aránya , csökkentésének szükségességét már
külföldön is felismerték. 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 kifejezetten ezen beavatkozást
kérik (Köbli 2011).

A császármetszés gyakorisága kórházanként, szülészeti osztá-

lyonként, s®t orvosonként is eltér.
A koraszülés kutatásával az el®fordulás relatív gyakorisága illetve súlyos következményei miatt a szakma kiemelten foglalkozik, a kutatások célja, hogy az okok
feltérképezését követ®en minimalizálhassák a koraszülés megjelenését.
A koraszülés deníciója az évek folyamán változott, ma akkor beszélünk koraszülésr®l, amikor a normális terhesség kihordásához szükséges id®höz képest el®bb (<37
hét) születik meg a magzat. Fokozottabb veszélynek, szöv®dményeknek vannak kitéve az újszülöttek, ha 35. hét, 32. hét el®tt és a 28. hét el®tt születnek. Kis súlyúnak
akkor nevezzük az újszülöttet, ha születési súlya nem éri el a 2500 grammot. (Paulin
2011).
2010-ben Magyarországon az adatok szerint a szülések több mint 8 százaléka
(kb.

7000) koraszülöttnek tekinthet® a fenti deníció alapján, mely kevesebb az

2 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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el®z® évekhez képest. A szülések fél százalékában az újszülött még a 28. hét el®tt
megszületett, több mint három százalékában a 35.

hét el®tt történt az esemény.

(5.4. ábra)

5.4. ábra.

A koraszülöttek száma terhességi hét szerint, 2010

2010-ben a koraszülöttekhez hasonlóan alakult a kis súlyúak aránya is, ez az el®z®
évekhez képest nem jelent lényegi változást.
A kis súlyú, a koraszülött és a károsodott, vagy fejl®dési rendellenességgel sújtott
gyermekek ellátása speciális körülményeket igényel, intenzív ellátásuk sokszor elengedhetetlen.

ket úgynevezett Perinatális intenzív centrumokban (PIC) láthatják

el. 2010-ben Magyarországon 22 intézetben, közel 6000 gyereknek nyújtottak ilyen
ellátást
Az 5.5. diagram azt mutatja, hogy koraszülöttek közel 60 százalékában nem nyújtottak PIC-ben ellátást. Kis súlyúak esetén ez az arány csökken, és a PIC ellátásban
részesültek és nem részesültek aránya közel megegyezik. Abban az esetben, amikor az
újszülött koraszülött és kis súllyal is rendelkezik, akkor már nagyobb a centrumokban
történ® ellátások aránya.
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5.5. ábra. A PIC-ben történ® ellátás adatai koraszülött, és kis súllyal született
gyermekek esetén, 2010
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