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KEDVES OLVASÓ!
Intézetünk módosított alapító okirata értelmében 2004. márciusától
feladatában és szervezetében megújult, és mint Egészségügyi Stratégiai
Kutatóintézet folytatja tevékenységét. Az átalakulás óta eltelt idõszakban
megkezdõdött a tudásbázis kiépítése, amelyre technológia-értékelés,
egészségügyi közgazdasági elemzések és rendszertudományi elemzések
alapulnak.
2005 az elsõ teljes év, amely az új feladatok teljesítése jegyében telt és
mérhetõvé, láthatóvá váltak tevékenységünk eredményei. Munkáink a szakmai közönség és a lakosság számára egyaránt publikusak, mert
elérhetõségük biztosítása számunkra egyszerre fontos cél és alapvetõ érdek.
Munkánk értékét jelzi, ha hasznosul és beépül az egészségpolitika mindennapos folyamataiba, és rövidebb-hosszabb távon javítja az egészségügy
szereplõinek információs pozícióját. Csak az eredmények igazolhatják intézetünk céljainak megfelelõségét, az „evidence based health policy” gyakorlatának támogatását.
Adatbázisaink, tanulmányaink, munkáink elsõsorban az interneten érhetõk el. Honlapunk az eszköze a terjedelmi és idõbeli korlátok nélküli megjelenésnek, a lehetséges felhasználók széleskörû tájékoztatásának.
Ugyanakkor az utókor, a számvetés szempontjából nem lényegtelenek a
hagyományos kiadványok sem. Évkönyvünkben egy kis összegzésre törekszünk.
Vállalva azt, hogy a kiragadott kép nem teljes, közreadjuk az év legfontosabb
kutatásait, intézetünk néhány szakterületének információit.
E közlés lehetõségét szeretném felhasználni arra, hogy magam és kollégáim nevében köszönetet mondjak szakmai partnereink együttmûködéséért, felhasználóink érdeklõdéséért.
Budapest, 2005. december

Dr. Kincses Gyula
fõigazgató
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INTERNETES MAGYAR
EGÉSZSÉGÜGYI ADATTÁR

2005. március 8-ától az ESKI honlapján elérhetõ az Internetes Magyar Egészségügyi Adattár.
Az ESKI egyik alapvetõ feladata, hogy az egészségügyi rendszerben különbözõ helyeken keletkezõ
közérdekû adatvagyont egységes rendszerbe szervezve tegye elérhetõvé. Ennek eszköze az internetes adattár, mely mind tartalmilag, mind funkcionálisan folyamatosan bõvül.
Az adattár jelenlegi állapotában azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket az ESKI valamilyen
feladatához kötõdõen összegyûjtött (pl. nemzetközi jelentések, a Regionális Egészségügyi Adattár
adatai) vagy valamilyen program illetve megállapodás alapján más intézménytõl internetes közzététel céljából megkap (Magyar Egészségadattár).
Ezeket a különbözõ célból gyûjtött adatokat az „Integrált nézet” nevû eszköz rendezi egységes
térbe. Ennek kialakítása úgy történt, hogy a késõbbiekben
képes legyen az egészségügy számára fontos bármilyen adat beillesztésére.
Valamely témakör illetve indikátor kiválasztása esetén rendszerünk megmutatja, hogy arra vonatkozóan mely alrendszerekben hány adatsor található, amelyeken keresztül eljuthatunk a keresett adatsorokhoz. Az
egyes részadatbázisok természetesen külön-külön is tanulmányozhatók, lekérdezhetõk. A szöveges keresési rész egyben kezeli
az adattár teljes tartalmát. Az ide
beírt szó alapján minden olyan
adatsor megtalálható, amely megnevezésében vagy meghatározásában a keresett szó elõfordul.
A lekérdezett táblázatok MS
Excel táblázatkezelõvel megnyithatók, és tovább elemezhetõk, a
regionális és megyei adatok térképen is megjeleníthetõk.
Az adattár elérhetõsége:
http://www.eski.hu
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HEALTHONLINE

Az ESKI HealthOnLine címû nemzetközi szakirodalmat szemlézõ rovatában az egészségügyi rendszerek mûködésével, az egészségügyi reformok tapasztalataival, az Európai Unió és az egészségügyi rendszerek összefüggéseivel kapcsolatos témakörökben, aktuális egészségpolitikai kérdésekben referáljuk
tekintélyes nemzetközi szakmai folyóiratok cikkeit, minisztériumok híreit, kutatóintézetek tanulmányait.
Rovatunkat naponta frissítjük, 2004. májusi indulásunk óta több száz folyóiratcikket, hírt ismertettünk.
A HealthOnLine rovat tartalmazza az Egészségügyi Rendszertudományi Iroda irodalomkutatáson alapuló összefoglaló tanulmányait is, amelyekbõl az utóbbi idõszak aktualitásait ajánljuk figyelmébe:
➤ Gyógyszerkiadások megfékezésére irányuló technikák az EU15 tagállamokban
➤ Az önkéntes egészségbiztosítás helyzete az EU tagállamaiban
➤ Co-payment az EU-ban
➤ Szabad orvosválasztás lehetõsége az EU-ban
➤ Kapacitások meghatározása az egészségügyben
➤ Bonusz elemek az egészségügyben a szûrõvizsgálatok terén
➤ Recept, elektronikus recept az EU-ban
A címek mögött rejlõ tartalmak és további szemlézések
a http://www.eski.hu/hol/cikkekh.cgi oldalakon olvashatók.

Országtanulmányok
Az ESKI Egészségügyi Rendszertudományi Irodája 2005-ben az alábbi országok egészségügyérõl
készített tájékoztató tanulmányt:
➤ Ausztria
➤ Bulgária
➤ Dánia
➤ Egyesült Királyság
➤ Franciaország
➤ Horvátország
➤ Macedónia

➤ Románia
➤ Svédország
➤ Szerbia Montenegró
➤ Szlovákia
➤ Szlovénia
➤ Tatárország
➤ Ukrajna

A tanulmányok a HealthOnLine rovat országinformációk fejezetében olvashatók:
http://www.eski.hu/hol/cikkekh.cgi?temakor=25
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TECHNOLÓGIA-ÉRTÉKELÕ
IRODA

Az ESKI Technológia-értékelõ Iroda feladatait a gyógyszerbefogadásról szóló 32/2004. ESZCSM
rendelet nevesítette, a 89/105 EEC transzparencia irányelv tette szükségessé.
Az Iroda munkatársai a gyógyszerek társadalombiztosítási befogadásához kapcsolódó vizsgálatokra koncentráltak, segítve ezzel a döntéshozók munkáját. Az Iroda fennállása óta (2005 decemberéig) kb. 400 értékelést készítettek el, közülük a legtöbb kérelem a daganatellenes szerekre, a
szív- és érrendszeri megbetegedéseket, valamint a központi idegrendszer megbetegedéseit gyógyító termékekre vonatkozott.
Az értékelés kiterjed az adott termékre vonatkozó WHO napi terápiás dózis (DDD), az
indikációk, terápiás idõtartam, kezelési költség megfelelõségének, a gyógyszer gyógyító folyamatban betöltött helyének vizsgálatára, az irányelv szerinti egészséggazdaságtani elemzésre, a készítmény terápiás elõnyeinek, a Medline klinikai vizsgálatoknak, az indikációnkénti randomizált kontrollált vizsgálatoknak (RCT), valamint a farmakoökonómiai vizsgálatoknak az értékelésére, a
bevonható betegek számának becslésére, valamint az eljárást támogató egyéb szempontokra.
A forgalmazók részérõl korábban számos megkeresés érkezett a benyújtott támogatási
kérelmek ügymenetének aktuális státuszával kapcsolatban. A kérelmezõi igények, valamint a technológia-értékelés szakértõi folyamatának transzparenssé tételével kapcsolatos elvárások miatt a
korábbi statikus információközlési rendszer továbbfejlesztésével elindult a TEINFO rendszer
mûködése.
A folyamatosan frissített TEINFO online rendszer az Irodában folyó ügyviteli folyamatokkal összhangban, automatikusan tölti fel adattartalommal az érintett weboldalakat. A
kérelmezõk - felhasználó névvel és jelszóval való - azonosításukat követõen pontos információt kaphatnak a benyújtott kérelmükkel kapcsolatos szakértõi folyamat aktuális állapotáról,
a munkafolyamat végén pedig lehetõségük nyílik az elkészült értékelés elektronikus formában
történõ letöltésére is.
http://www.eski.hu/new3/technologia/technologia_tajekoztatas.php
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Az alapító okirat 2004. márciusi módosítása nem csupán névváltoztatás jelentett az Intézet
életében, sok egyéb változás mellett az ESKI az OSAP 1626-os ágazati bér- és létszám-statisztikai
adatgyûjtés átvételével elsõdleges adatgyûjtõ szervvé alakult át.
Az ágazati bér- és létszám-statisztikai adatgyûjtés és adatfeldolgozás lebonyolításához, valamint
az ezzel járó egyéb feladatok elvégzéséhez az ESKI-nek néhány hónap alatt kellett a szükséges
infrastrukturális beruházásokat megvalósítani. Az intézet megvásárolta az adatgyûjtési szoftverek
fejlesztéséhez szükséges Delphi 8. programfejlesztõ csomagot, valamint az adatfeldolgozáshoz
szükséges SPSS 11.5 statisztikai programot. Az intézet belsõ tanfolyamok szervezésével biztosítja, hogy az adatgyûjtéssel járó feladatokat mindenki a legfrissebb tudásanyag birtokában
végezhesse.
A 215/2003. (XII.10.) Kormányrendelet alapján elõírt OSAP szerint az ESKI-nek kell a
„települési önkormányzatok, valamennyi ÁNTSZ mûködési engedéllyel rendelkezõ egészségügyi
és hatósági mûködési engedéllyel rendelkezõ szociális intézmény/szolgálat (ideértve a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményt/szolgálatot is), valamint egészségügyi és szociális vállalkozás (állami, önkormányzati, egyházi, alapítványi, magán, non-profit stb. szervezet)” bér és létszámstatisztikai adatait begyûjtenie és feldolgoznia. A korábbi évek gyakorlatával szemben a 2004es tárgyévtõl az adatszolgáltatói kör – mint látható a fenti leírásból – kibõvült az egészségügyi és
szociális vállalkozásokkal. Ez a változtatás azt jelenti, hogy az adatszolgáltatói létszám megsokszorozódott a korábbi évekhez képest.
Az adatgyûjtés adatlapjai is megváltoztak, az adatszolgáltató Intézetre vonatkozó I. adatlap és
az Intézet (foglalkozási jogviszonyokhoz tartozó) bér-adatait rögzítõ eredeti II. adatlap közé
beékelõdött egy olyan adatlap, amely a létszámadatokat munkahelyi ágazati azonosító kódok,
szakfeladatok és munkaköri csoportok szerint összegi.
Az adatszolgáltatói kör kibõvülése és az adatlapok megváltozása miatt az adatgyûjtést sok ponton racionalizálni kellett. A racionalizálás azt jelentette, hogy
➤ azoktól az adatszolgáltatóktól, akiknél a bérszámfejtést 2004 teljes évében a Magyar Államkincstár (MÁK) végezte, nem kérünk semmiféle adatot, hiszen azokat a MÁK-tól úgyis
megkapjuk,
➤ az adatszolgáltatók lehetõ legnagyobb körét e-mailen továbbított körlevélben értesítjük az
adatszolgáltatás mikéntjérõl,
➤ az ESKI honlapjáról letölthetõ (saját fejlesztésû) bérstatisztikai program felkínálásával
lehetõvé tesszük az adatállományok helyben történõ összeállítását, ellenõrzését és internetes továbbítását.
➤ az adatfeldolgozás eredményét (kb. 2000 oldal gépi táblázat) pdf formátumban a honlapunkon
tesszük közzé és CD-re írva továbbítjuk az OSAP-ban elrendelt adatátvevõ szervekhez.
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Átlagjövedelem (Ft/fõ/hó)

Az egészségügyben foglalkoztatottak illetményei
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2005.
március március

Idõszak

Forrás: ESKI

Átlagjövedelem (Ft/fõ/hó)

Az egészségügyben foglalkoztatott orvosok illetményei

2004.
01.12.

2004
január

2005.
január

2004.
február

Idõszak

2005.
február

2004.
2005.
március március

Forrás: ESKI
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Átlagjövedelem (Ft/fõ/hó)

Az egészségügyben foglalkoztatott szakdolgozók illetményei

2004.
01.12.

2004
január

2005.
január

2004.
február

Idõszak

2005.
február

2004.
2005.
március március

Forrás: ESKI

Az adatgyûjtés eredménye külön az egészségügyi és szociális ágazatra vonatkozóan a számokban megjelenõ tendenciák szöveges bemutatását adó vezetõi összefoglalók, valamint a gépi
táblázatok 4 ill. 3 kötetben. Az alap létszám- és béradatokat bemutató táblázatokon kívül az
egészségügyi ágazat nagyobb intézeteinek fontosabb struktúra és teljesítmény mutatói külön
kötetben kerülnek bemutatásra.
A vezetõi összefoglalók és a 2003-2004 évek adataiból készült gépi táblázatok a
http://www.eski.hu/new3/adatok/berstat_tablazatok.php weblapon megtekinthetõk
és onnan letölthetõk.
Az OSAP-ban elrendelt adatgyûjtésen kívül az ESKI készíti el az egészségügyi ágazat negyedéves
bér-és létszámstatisztikáját. Az adatfeldolgozás a Magyar Államkincstár által számfejtett nagyobb
egészségügyi intézetek (kórházak és rendelõintézetek) mintája alapján készül és alapvetõen az
egyes foglalkozási csoportok (orvosok, egészségügyi szakdolgozók, egyéb egészségügyi dolgozók)
jövedelem-elemeit tartalmazza az elõzõ év azonos negyedévével összehasonlítva. Az összefoglaló
táblázatokon kívül a foglalkoztatás jellege, az intézet típusa stb. szerinti bontások is megtalálhatók.
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ÖSSZEFOGLALÓ
2004. május 1-tõl 10 taggal bõvült az Európai Unió. Az alábbiakban az új tagországok egészségügyének jellegzetességeirõl adunk áttekintést. Az általános tendenciák összefoglalásánál az EU10 átlagának értelmezéséhez mind a 10 csatlakozott ország adatait, információit figyelembe vettük. A részletes
ismertetéseknél a kelet és közép európai sajátosságok kiemelésére törekedtünk, így az elemzett országok: Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia.

Gazdasági-politikai háttér
Az újonnan csatlakozott országok gazdasága teljesítõképességét tekintve jelentõs mértékben elmarad a tizenötöktõl. A 90-es évek második felétõl az országok átlagát tekintve a gazdasági növekedés rátája a csatlakozott 10 ország tekintetében magasabb, a növekedés gyorsabb, mint a tizenötöknél (2004ben az EU15-re 2,2%-os reál GDP növekedés volt jellemzõ, a csatlakozott 10 országban ez a mutató
4,9% volt). A kevésbé fejlett tagállamok növekedése gyorsabb, ami a tagállamok közötti különbségek
mérséklõdése irányába hat: a balti országokban a 90-es évek nagy kilengései, visszaesései után 2000-tõl
5-8% körüli a növekedés. 2004-ben valamennyi kelet-közép európai új tagországban legalább 4%-os növekedést regisztráltak.
Az erõteljes növekedés igen kedvezõ szerkezetben, átlagosan 15%-ot meghaladó exportvolumen-bõvülés mellett ment végbe. A beruházási ráták kedvezõ alakulásának köszönhetõen valószínû, hogy az új tagállamok gazdasági felzárkózása középtávon is folytatódik.
A felzárkózás azonban a rendelkezésre álló összehasonlítható adatok szerint még sokáig napirenden
lesz, 2002-ben az 1 fõre jutó GDP (vásárlóerõ paritáson számolva) az EU15 átlagához képest 35% és
72% között mozgott. E mutató a kelet-közép európai országok közül hagyományosan Szlovéniában a
legmagasabb: az EU15 átlagának 72%-a (az összes csatlakozó országot tekintve Ciprus 1 fõre jutó GDPje a legmagasabb), második helyen áll Csehország: 61%, majd Magyarország: 51%, legalacsonyabb Litvániában és Lettországban.

Egy fõre jutó GDP (USD PPS)
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Forrás: WHO-HFA/2005
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A foglalkoztatás számos csatlakozott országban az elmúlt években csökkent. 2004-ben a munkanélküliségi ráta az EU15-ben 8,1%, a csatlakozott országokban 6,3% (Szlovénia) és 19% (Lengyelország) között mozgott. A legnagyobb munkaerõpiaci feszültségekkel küszködõ országokban is javuló
a tendencia, a 20%-ot közelítõ munkanélküliség - Lengyelországban és Szlovákiában is határozott
csökkenésnek indult, miközben szembeötlõen javult az észt és a litván munkaerõpiaci helyzet.
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Súlyos probléma a fiatalok munkanélkülisége (az országok egy részében ez duplája az átlagos
munkanélküliségnek). Két balti ország (Észtország, Litvánia) különösen jó eredményeket ért el a
25 év alattiak munkanélküliségének visszaszorításában. Hasonló probléma a tartós munkanélküliség (12 hónapnál hosszabb), ami 1-2 ország kivételével (Észtország, Magyarország, Lengyelország),
az összes munkanélküli több mint 50%-a.

MAASTRICHTI

KRITÉRIUMOK

Az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti kritériumok az új tagországoktól magasszintû
árstabilitást, a pénzügyekben (költségvetési hiány, külsõ államadósság) fenntartható szintet követelnek meg. Elõírják a stabil árfolyampolitikát, a hosszúlejáratú hitelek átlagos kamatlábának konvergenciáját. Szlovénia, Észtország és Litvánia már tavaly júniusban, Lettország pedig december végén
csatlakozott az euró bevezetéséhez megelõzõen szükséges ERM-2 árfolyam-mechanizmushoz.
Az újonnan csatlakozott tagországokra jellemzõ a magasabb, de az országok dezinflációs politikája
hatására csökkenõ inflácó (3,9%, 1,1%-tól 7,4%-ig terjedõ sávban). Stabilizálódó olajárak és árfolyamviszonyok esetében a fogyasztói árak a régió valamennyi országában 2,5- 3,5% közötti ütemben nõhetnek.
A GDP arányos államháztartási hiány feltételének (3%) teljesítése az egyik legnehezebb feladat az
általános recessziós idõszakban (csökkenõ adóbevételek, gazdasági tevékenység élénkítése állami kiadások segítségével). A csatlakozó országok közül ezt a feltételt a balti országok és Szlovénia teljesítette
2004-ben. A költségvetési deficit 5-5,5% közötti Magyarországon, Lengyelországban, Máltán,
Csehországban, Cipruson. Az államháztartás hiányát a konvergencia programban vállaltnál gyorsabb
ütemben tudta csökkenteni Szlovákia.

Forrás: WHO-HFA/2005
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A GDP arányos államadósság tekintetében Ciprus és Málta haladja meg a Maastricht-i feltételként szabott 60%-ot, a határon áll Magyarország (59,9%). A balti országok és Szlovénia 20 illetve
30% alatti (jellemzõen valamely országból kivált országokról van szó, ahol a korábbi államadósságok legalább egy részétõl megszabadultak).
A belépõ országok az acquis értelmében kötelezõen részt vesznek a Gazdasági és Monetáris
Unióban, nincs opt-out (kimaradási) lehetõség. Ezért a következõ években gazdasági, monetáris, költségvetési politikáikat a maastrichti kritériumoknak való megfelelés célja kell, hogy meghatározza.

POLITIKAI

HÁTTÉR

A közép-kelet európai országok elmúlt idõszakát a rendszerváltást, önállósulást, kiválást követõen a
demokratikus intézményrendszerek kiépülése, a pártok sokaságának megjelenése majd néhány párt
megerõsödése jellemezte. A politikai rendszerek stabilak, bár a kormányok a választási ciklusokon belül
is jellemzõen változnak. Magyarországon, Lengyelországban, Csehországban balközép kormányok, a
balti országokban, Szlovákiában és Szlovéniában jobb, jobbközép, liberális kormányok vannak hatalmon.

Demográfia, egészségi állapot
A csatlakozott országok lakossága az országok felében csökkenõ tendenciájú (Lettország, Észtország, Magyarország, Csehország, Litvánia). Lengyelországban, Szlovákiában stagnál, Szlovéniában
lassan növekszik (0,4%/év). Máltán a növekedés évi 0,8%, Cipruson 1,4%. A trendeket befolyásolják
a változó reprodukciós szokások, a magas mortalitás és a vándorlás. A termékenységi ráta az EU15ben 1,48, a csatlakozott országokban Ciprus és Málta kivételével mindenütt alacsonyabb (2002).
A demográfiai mutatókra a migráció is hatással van. A 90-es évek etnikai eredetû erõteljesebb migrációja után (balti államokból az orosz lakosság elvándorlása, cseh és szlovák lakosság vándorlása a két ország
között), a folyamat lelassult. A nettó migráció pozitív egyenlege Magyarországra és Szlovéniára jellemzõ.
Mindezek a folyamatok a társadalmak öregedésével együtt jelentõs hatást gyakorolnak az
országok társadalombiztosítási rendszereire, a nyugdíjrendszerekre és az egészségügyi ellátásra.
A születéskor várható élettartam számos országban növekedett. A legmagasabb Szlovéniában,
Csehországban, Máltán és Cipruson, itt az EU15 átlagához képest 1-4 év a lemaradás. Legalacsonyabb a balti államokban és Magyarországon, 6-11 év lemaradással (2002).
A születéskor várható átlagos élettartamhoz képest még nagyobb különbség figyelhetõ meg az
EU15 és a csatlakozott országok között az egészségben eltöltött várható életévek mutatójában.
Az EU15 átlaga 70,12 év, a csatlakozott kelet-európai országok lemaradása Lettország legrosszabb
mutatójával 13 évig terjed. Legkisebb lemaradás Szlovéniában tapasztalható – 3 év, Málta mutatója pedig az EU15 átlaga feletti (2002).
A halálozási rátában szembetûnõ a középkorú férfiak magas halálozása, amely 2,5 szerese az EU15 átlagának. A férfiak magasabb mortalitásában jelentõs szerepet játszik a dohányzás és az alkoholfogyasztás.
Vezetõ halálokok a kardiovaszkuláris megbetegedések, a belõlük fakadó halálozás az EU15-ben a
halálesetek negyedéért felelõs, a csatlakozott országok többségében jóval magasabb (duplája) ez az
arány. Tradicionális rizikófaktorok a zsírban gazdag, zöldségben, gyümölcsben szegény táplálkozás, a dohányzás és az alkoholfogyasztás (ez utóbbi riasztó jelenségként a balti országok fiataljai körében terjed).
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A rosszindulatú daganatok a tizenötöknél és a csatlakozott országokban a halálozások ötödét
okozzák. A csatlakozott országokban a tüdõrák okozta halálozás a dohányzás következményeként korábban soha nem látott méreteket öltött.
Magas a külsõ okok, sérülések, öngyilkosságok okozta halálozás. (balti országok, Magyarország,
Szlovénia). Kiugró a gyermekkori sérülések okozta halálozás.
A szovjet modell a védõoltásokkal megelõzhetõ betegségek, a közegészségügy és járványügy
tekintetében sikeresnek bizonyult. Ma viszont újra terjed a TBC (elsõsorban a börtönök lakói
körében), jellemzõk továbbá a szexuális úton terjedõ betegségek.
Az idõben történõ és hatékony egészségügyi beavatkozások a nyugati országok halálozási mutatóiban jelentõs eredményeket hoztak. Kutatások szerint a Kelet és Nyugat-Európa közötti halálozási különbségek 25%-át az egészségügyi ellátás nem megfelelõ volta magyarázza. Az ellátás hiányosságai tetten érhetõk a születési súllyal összefüggõ csecsemõhalandóságban, valamint a kemoterápia elérhetõségével összefüggésben lévõ rák okozta halálozásban.

Egészségügyi rendszer

AZ

EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK TÍPUSAI
A CSATLAKOZOTT ÁLLAMOKBAN
1990 elõtt a közép-kelet európai országokban az állami egészségügyi ellátás modellje mûködött. A rendszert a központi irányítás, az állami tulajdonban lévõ egészségügyi szolgáltatók, az ingyenes ellátásra szóló általános jogosultság, a beteg választási szabadságának hiánya, a krónikus hiány állapota (forráshiány, a megfelelõ mûszerek, gyógyszerek hiánya, zsúfoltság, kényszerhelyettesítések), a szolgáltatások alacsony minõsége jellemezte.
A 90-es évek jellemzõje volt a korábbi, állampolgári jogon járó központosított egészségügyi
modell felöl a társadalombiztosításon alapuló finanszírozásra való áttérés, illetve visszatérés.
A változás célja a legtöbb országban az állami monopólium megtörése, az egyének felelõsségének növelése, a hatékonyság emelése volt. A biztosítás irányába történõ váltás ellenére a lakosságban megmaradt az ingyenes ellátás iránti igény, a biztosítás többnyire a teljes lakosságot lefedi,
vagyis a szabályozások mellett is úgy tûnik, az univerzális jogosultság fennmaradt.
Az eltérõ történelmi fejlõdés miatt a biztosítási rendszerek alól kivételt képez Málta és Ciprus,
ahol állami egészségügyi rendszer mûködik, a Beveridge-féle modellt követve. Ciprus 2005-re tervezi járulékfizetésen alapuló biztosítási rendszer kiépítését.

EGÉSZSÉGÜGYI

KIADÁSOK

Az egészségügyi kiadások két meghatározó jellemzõje, hogy a források alacsonyabbak, mint az
EU15-ben, valamint a 90-es években drámai módon csökkentettek.
A csökkenõ kiadások okai makroökonómiai összefüggésekben kereshetõk: a 90-es évek elsõ
felében csökkenõ GDP, csökkenõ reálbérek, növekvõ szegénység, munkaerõpiaci gondok (magas
munkanélküliség, minimálbérre való bejelentés, jelentõs árnyékgazdaság).
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Az EU15 országok átlagban a GDP 9,05%-át (2002) költik egészségügyre. Az újonnan csatlakozott országok egészségügyi kiadásai a GDP arányában átlagosan 6,44%-ot tesznek ki. Szlovénia 8,2%-os, Málta 8,8%-os arányával a legmagasabb, míg Lettország 4,9%-ot, Észtország 5,1%-ot
fordított egészségügyre. Az állami kiadások a kelet-közép európai országokban az összes kiadás
kb. 78%-át fedezik (Csehországban az arány 90% fölötti, legalacsonyabb Lettországban: 68% és
Magyarországon: 70%). Vásárlóerõparitáson számolva az egy fõre jutó egészségügyi kiadások az
EU15-ben átlagosan 2364 USD-t tettek ki, az újonnan csatlakozott országok átlagában 780 USD-t
jelentettek (2002).
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KÖZFINANSZÍROZÁS RENDSZERE
(TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS)
A volt szocialista országok 1991 (Csehország) és 1997 (Lengyelország) között hoztak törvényt
a társadalombiztosításról.
A biztosítási járulékok bevezetése mellett továbbra is megtalálhatók az adójövedelmek a finanszírozásban, fõként a közegészségügy, az országos intézetek, a kutatás, oktatás és a beruházások
finanszírozása területén.
A finanszírozás fõ forrása adóalapú Lettországban, és járulékalapú a többi országban.
Az egészségbiztosítási járulékok a munkáltatók és a munkavállalók között oszlanak meg. Észtországban a teljes járulékot a munkáltató, Lengyelországban a munkavállaló fizeti. Nincs járulék
Cipruson és Máltán valamint Lettországban, ahol az általános adórendszeren keresztül fizetnek
hozzájárulást. Jellemzõ volt a számos biztosítóval indult rendszer Csehországban, Észtországban,
Szlovákiában, Szlovéniában és Lengyelországban, ma jóval kevesebb biztosító mûködik (a több-biztosítós rendszerekben is), ami egyebek mellett a biztosítók körbetartozások miatt bekövetkezett
financiális ellehetetlenülésének következménye. Jelenleg Szlovákiában (5 biztosító) és
Csehországban (9 biztosító) mûködik több biztosító a kötelezõ biztosításban (1-1 biztosító
jellemzõ fölényével), Szlovéniában a kötelezõ biztosítást egy biztosító, az általános kiegészítõ biztosítást további két biztosító bonyolítja.
A járulékbeszedésben az állam erõteljes szerepvállalása figyelhetõ meg a balti országokban.

Forrás: WHO-HFA/2005
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A finanszírozás lehetséges forrásait (adók, járulékok, költséghozzájárulás – formális és informális, magánbiztosítás) a legtöbb ország vegyesen alkalmazza.

A

KÖZVETLEN LAKOSSÁGI HOZZÁJÁRULÁSOK SZEREPE

A legális önrészfizetés, közvetlen egyéni fizetés valamennyi országban megjelenik, döntõen a
gyógyszerek vásárlásánál kap nagyobb szerepet. A csatlakozott országok egy részében (Szlovákia,
Észtország, Lettország, Ciprus) bevezetésre került a vizitdíj, kórházi napidíj fizetés kötelezettsége.
Néhány területet csak korlátozottan fedez a társadalombiztosítás (fogászat, plasztikai sebészet
stb.). Helyenként a finanszírozott szolgáltatásokat alap szolgáltatáscsomag tartalmazza (Szlovénia,
Lettország, a jövõben Szlovákia, Lengyelország) valamint fizetési kötelezettséget von maga után a
háziorvost megkerülõ (beutaló nélküli) szakorvos és kórházválasztás. Természetesen a beteg
közvetlenül fizet a legális magánszolgáltatásért, a magánorvosnak, magánkórháznak stb.
Legmagasabb a lakossági kifizetések aránya Magyarországon, a balti országokban és
Lengyelországban.

MAGÁNBIZTOSÍTÁSOK
Az egészségügy finanszírozásában kiegészítõ forrásként megjelent az önkéntes egészségbiztosítás, bár összességében piaca mindenütt kicsi maradt. A kiegészítõ biztosítások célja a társadalombiztosításból kizárt szolgáltatások fedezése. Mivel a legtöbb országban hiányzik a társadalombiztosítás alap-szolgáltatáscsomagjának definiálása, nem látszódnak a határok, a betegnek
kényelmesebb, ha közvetlenül az orvosnak fizet, mintsem egy magánbiztosítást vásároljon. Néhány
országban a magánbiztosítók is részt vehetnek a kötelezõ társadalombiztosításban: Csehország,
Szlovákia.
Szlovéniában a magánbiztosítás aránya talán a legnagyobb, az egészségügyi kiadások 12%-át adja.
Mivel a biztosítottak a költségek 10-15%-áig hozzájárulnak a költségekhez, ezt a részt a szlovének
90%-át érintõ magánpénztárak fedezik. Miután a törvény alapján szervezett magánbiztosítás Szlovéniában a kötelezõ egészségbiztosításban lévõ kötelezõ önrész fedezetére szolgál, ez felfogható
indirekt járulékemelésnek is.
Növekvõ a magánbiztosítás aránya Lettországban, éppen az alap szolgáltatáscsomagban nem fedezett ellátások finanszírozására.
Másutt a magánbiztosítás legelterjedtebb formája az utazási biztosítás.

INFORMÁLIS

FIZETÉSEK

A hálapénz a volt szocialista országok örökölt problémája és számos országban a hiánygazdálkodás következménye, a kultúra része, így a korrupció forrása.
Az okok között sorolható, hogy
➤ a korábbi állami rendszerek forráshiánnyal küszködtek, hálapénz nélkül a betegek nem jutottak megfelelõ kezeléshez, gyógyszerhez stb.
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➤ A dolgozók így egészítették ki a bérüket,
➤ Hiányzott a magánszolgáltatás, a betegeket privát fizetésért az állami szektor kezelte.
➤ A szolgáltatókat senki nem számoltatta el, hiányzott az átláthatóság.
A hálapénz az egészségügy feszültségei, a részben fennmaradt kiváltó okok következtében napjainkban is súlyos probléma Lengyelországban, Szlovákiában, Magyarországon, jelen van a balti
országokban. Kevéssé jellemzõ azonban Csehországban, ahol az orvosi bérek az infláció fölött
nõttek.
Litván kísérletek bizonyítják, hogy a magánszolgáltatók megjelenése csökkenéshez vezetett a
hálapénz fizetésében.
Bár a biztosítási rendszerek elvileg az egész lakosságra kiterjedtek, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételében jelentõs egyenlõtlenségek tapasztalhatók, amelyek területi szempontok,
szociális helyzet alapján mérhetõk, különösen a társadalom perifériájára szakadt csoportokat,
rétegeket sújtva.
A források és az igények közötti ellentmondások feloldásának lehetséges módja az alap szolgáltatás-csomag meghatározása. Ehhez hiányoznak a megfelelõ költség/haszon számítások, s ellene
hat az a politikai nyomás, mely szerint a lakosság ingyenes ellátása alapjog, s nem indokolt a szolgáltatások csökkentése. Eredmények tapasztalhatók a társadalombiztosításból fedezett szolgáltatások definiálásában Szlovéniában, Lettországban és a törvényi szabályozás tekintetében
Szlovákiában és Lengyelországban.

AZ

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK
TULAJDONVISZONYAI
Az elmúlt 15 évben több országban volt jellemzõ az egészségügyi infrastruktúra területén a
tulajdon decentralizációja, ami leginkább a központi állami tulajdonnak önkormányzati tulajdonba
kerülését jelentette, a kórházakat, rendelõintézetek illetõen a szektor továbbra is a köztulajdon
dominanciáját hordozza. Megjelentek azonban a nem köztulajdonú kórházak, rendelõintézetek,
egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezetek, részben egyházi, alapítványi tulajdonban, helyenként
forprofit tulajdonban, jellemzõen egyes szolgáltatások területén (mûvese-kezelés, betegszállítás,
diagnosztika, külföldiek ellátása stb.).
Különbözik a helyzet az alapellátásban, ahol a háziorvosi ellátás, fogászat, a gyógyszertárak, többségében magántulajdonba kerültek.

EGÉSZSÉGÜGYI

SZOLGÁLTATÁSOK

Az egészségügyi szolgáltatásokat a csatlakozott országok többségében nagy kórházi kapacitások jellemzik. A szocializmus elsõsorban az intézményközpontú ellátásokat támogatta. 2002-ben
a 100 ezer fõre jutó kórházi ágyak száma az EU15-ben 600, az EU10-ben 666 (Litvániában 895,
Csehországban 860). Ellenpólusként említhetõ Szlovénia, Málta Lengyelország - ahol az alacsony
ágyszám következtében várólisták alakultak ki.
Az átlagos kórházi ápolási idõ 2001-2002-ben az EU15 akut kórházaiban 6,87 nap, az EU10-ben
7,73 nap (Litvániában 8,2, Csehországban 8,5 nap, Szlovákiában 8,8 nap).
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Kórházi ágyak száma/100 000 fõ
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A csatlakozott országokban korábban a kórházi ágy fogalma is mást takart, mint a ma elfogadott definíció, a kórházak sokféle szociális feladatot is elláttak. A bázis alapú finanszírozás ágyszám szerint történt, ha volt teljesítménymutató, akkor az az ágykihasználáshoz, az
ápolási napokhoz kötõdött, azaz az ápolási idõ növelésére és nem a hatékony ellátásra
ösztönzött.
A magas ágyszámmal rendelkezõ országokban feladatként jelentkezett a kapacitások csökkentése, a szükségleteknek megfelelõ hatékony rendszer kiépítése.
Az újonnan csatlakozott országok egészségügyében a hagyományos tagországokhoz képest a
lakosságszámra vetítve általában kevesebb orvos, nõvér dolgozik. 2002-ben 100 ezer fõre 358
orvos és 818 ápoló jutott az EU15-ben, 278 orvos és 643 ápoló az EU10-ben. Az alacsony bérek,
a csökkenõ társadalmi presztizs okozta elvándorlás a munkaerõ-problémákat tovább élezi.
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A csatlakozott országok egészségügyi intézményi finanszírozási rendszereiben alapvetõen két
modell létezik.
➤ integrált, intézményfenntartó (a szolgáltatót a biztosító menedzseli vagy az õ tulajdonában
van)
➤ szolgáltatásvásárlás (elválik a biztosító és a szolgáltató, versenyt vezet be a szolgáltatók
között, költséghatékonyabb beavatkozások felé tereli a forrásokat). Több ország indult el
ebbe az irányba.
Az ellátórendszerre tipikusan valamilyen teljesítményarányos fizetés jellemzõ: esetfinanszírozás
(kivéve Észtország, Lettország, részben Szlovákia, ahol kórházi nap után fizetnek), a háziorvosi
ellátásban életkorral kombinált fejkvóta jellemzõ, kivéve Cipruson a költségtérítést, Máltán az állami orvosok esetében a bért, a magánorvosok körében a költségtérítést.
Az esetfinanszírozás többnyire a kórházi teljesítmények felfutásához vezetett, amit pl. Magyarországon az egy esetre jutó összegek csökkentésével kompenzálnak.
A finanszírozási problémák okai a szereplõk szétaprózottságában, a kezelés-választásokat
befolyásoló hálapénz hatásban, a tartós deficites helyzetekben, a fejletlen monitorozási,
minõségellenõrzési rendszerekben kereshetõ.

Gyógyszerpiac
A gyógyszerpiacot minden országban a liberalizáció és a privatizáció jellemzi. A piacok megnyitása
a gyógyszerárak emelkedéséhez vezetett, s nõtt az egészségügyi kiadásokon belül a gyógyszerekre
fordított hányad (24-37%).
A gyógyszerkiadások kontrollja a kormányok egyik legnagyobb kihívása.
A gyógyszerár szabályozás a legtöbb országban az Egészségügyi Minisztérium feladata. Szabályozzák a nagy- és kiskereskedelmi árrést Litvániában, Észtországban, Magyarországon. Máltán az
árak szabadok, a haszon szabályozott. Csehországban a piaci árak maximumát, referencia árakat
és a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi árrés maximumát állapítja meg a Pénzügyminisztérium.

Forrás: WHO-HFA/2005
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Szlovénia 3 külföldi ár átlagát használja az összehasonlításnál. Csehország és Lettország is végez
külföldi ár összehasonlításokat. Lengyelországban, Lettországban az árakat tárgyalásokon döntik
el. Különbözõ technikák ismeretesek az ártámogatás megállapításánál. Csehország, Szlovákia 3
csoportba sorolja a gyógyszereket (teljesen, részlegesen vagy egyáltalán nem támogatott).
Lettország a betegségeket kategorizálja (a legsúlyosabb 100%-os, a kevésbé súlyosak 70-50%-os
támogatást kapnak). Lengyelországban a betegségek és a gyógyszerek egyaránt csoportokba
soroltak. Szlovéniában a támogatás 75%-25%, a gyerekek, tanulók, súlyos betegek ingyen kapnak
gyógyszert, ez utóbbi csoportra vonatkozóan a magas támogatás több országban megtalálható.
Észtországban létezik egy korlát, amit ha túllépnek a gyógyszerkiadások, 75%-os támogatást kapnak. Cipruson a lakosokat osztják kategóriákba, aszerint, hogy ingyenes ellátásban részesülnek,
50%-os támogatást kapnak, vagy teljes árat kell fizetniük. Máltán az ingyenes gyógyszer jövedelmi
szinthez kötõdik.
A gyógyszerköltségek tekintetében jellemzõen növekvõ a co-payment. A támogatások odaítélését minõség/költség/haszon számítás, elemzés elõzi meg. 2002-ben a balti országok a gyógyszerek
költség/hatékonysági értékelését illetõen közös irányelvrõl egyeztek meg. Hiányosak azonban a
kontroll rendszerek a költségek féken tartására. Helyenként vannak felírási irányelvek, pl. Csehország, Szlovákia, Észtország, csak ezeket korlátozottan veszik figyelembe. Csehországban a biztosító költséglimitet szab a szolgáltatóknak, a túllépést büntetik. Lengyelországban a legolcsóbb
gyógyszert térítik, computeres adatbázis bevezetését tervezik.

Egészségügyi reformok napjainkban
Az országok általános problémái közé tartozik az alulfinanszírozottság, az egészségügyi intézmények adósságainak növekedése, a lakosság költségtudatos magatartásának hiánya, az egyéni
felelõsség alacsony szintje. Az ellátórendszer szélesebb, mint amelyet a rendelkezésre álló forrásokból finanszírozni lehet, miközben folyamatosan növekvõk a lakossági igények, elvárások. Közép-és kelet európai országok egészségügyi rendszereinek reformjai késlekedõbbek, mint Nyugat-Európában, a folyamat lassúbb, óvatosabb mint a gazdasági rendszerek átalakítása. Állandó
kérdés a privatizáció problémája, a versenyelemek beiktatása, az informális fizetések, a hálapénz
gyakorlatának megszüntetése, a forrásbõvítés, vagy akár a prevenció rendszerének kiépítése. A
reformok bevezetése politikai „bátorság” kérdése is, ritka az egyes kérdésekben a nemzeti konszenzus, a változó kormányok kevés folyamatosságot képviselnek az egészségügy fejlesztésében
hozott döntések tobábbvitelében. Rendszerszintû intézkedésekre példa Szlovénia állami és kiegészítõ biztosítási rendszerének együttese, Szlovákia co-payment rendszerének bevezetése, majd a
legutóbbi idõben komplett egészségügyi reformcsomagjának elfogadása az ingyenesen és hozzájárulással nyújtott szolgáltatások definiálásának igényével. Szlovákiában az intézkedések napjaink
történései, valódi eredményességük ma még nem mérhetõ, nem elõrelátható.
A reformok irányának jellemzõi
➤ hatékony biztosítási rendszer,
➤ hálapénz rendszer formális csatornákba terelése,
➤ reális, finanszírozható szolgáltatáscsomag meghatározása,
➤ hatékony szolgáltatás vásárlás,
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➤ kórházi teljesítmények hatékonyságának növelése (menedzsment fejlesztése),
➤ a járó- és fekvõbeteg ellátás közötti megfelelõ interface biztosítása,
➤ alapellátás fejlesztése, új feladatok felvállalása,
➤ népegészségügy fejlesztése,
➤ hatékony érdekeltségi rendszerek megteremtése.

FORRÁSOK
Social protection in 13 candidate countries (a comparative analysis) European Commission
Directorate-General for Employment and Social Affairs (2003)
http://europa.eu.int/comm/employment_social/publications/2004/ke5103649_en.pdf
Medical Tribune, Csatlakozó államok sorozata, 2003/17,18,19,21;2004/1,2,4,5,6
Kornai János, Karen Eggleston: Egyéni választás és szolidaritás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,
2004.
KOPINT-DATORG: Konjunktúrajelentés 2005/1.
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CSEHORSZÁG
Gazdasági - politikai háttér
A 90-es években a GDP növekedése az 1-6,4% közötti értékekkel változó képet mutatott a
negatív tendenciák (nemzetközi beruházások fluktuációja, a recesszió, a jogi szabályozás
hiányosságai) következtében. 2000-tõl legyõzve a recessziót ugrásszerû javulás volt tapasztalható,
elsõsorban az ipar átszervezése és modernizálása, valamint a banki szféra megtisztítása folytán.
2004-ban a GDP növekedése 4% (az egy fõre jutó GDP 2003-ban 13 300 euro volt).
Az országnak a maastrichti kritériumok közül kettõt nem sikerült teljesítenie, az államháztartási
hiány (a GDP 5,2%-a) és a fogyasztói árindex (2,6%) meghaladják az elõírt mutatót. Az államadósság
(38,6%) a feltételeknek megfelelõ (2004).
A munkanélküliség 2004-ben 8,3% volt.
Az 1989-ben történt rendszerváltás óta az országra stabil, kiszámítható politikai környezet jellemzõ. 1991-ben Csehszlovákiából Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság néven alakult föderáció. Az önálló Cseh Köztársaság 1993. január 1-jén jött létre. Jelenleg a Cseh Szociáldemokrata
Párt (CSSD), a Kereszténydemokrata Párt (KDU-CSL), valamint a Szabadság Unió (US) alkot koalíciót a kormányban. 2005. március végén a KDU-CSL és az US bejelentette kilépését a koalícióból, a hárompárti koalíció fennmaradásáról azonban sikerült megegyezni. A Szenátusban az
ellenzéki jobboldali Polgári Demokrata Párt (ODS) alkot többséget. A másik ellenzéki párt a
Cseh-Morvaországi Kommunista Párt (KSCM).

Demográfia
Csehországban a népesség csökkenése figyelhetõ meg, s ez elsõsorban az egyre alacsonyabb
születési arányszámnak tudható be. 1994-ben a halálozások száma meghaladta a születések számát, azóta a természetes szaporodás negatív (-1,7 ezrelék körüli) értékeket mutat. Jellemzõ a lakosság öregedése, ami szorosan összefügg a fiatalkorúak arányának csökkenésével. A születéskor
várható élettartam folyamatosan emelkedett és jelentõsen csökkent a csecsemõhalálozás. Ennek
eredményeképpen ez a két mutató elõkelõ helyet foglal el a nemzetközi ranglistán. A vezetõ halálokok a keringési rendszer betegségei és a daganatok, ezek után a külsõ okok, a légzõrendszer,
valamint az emésztõrendszer betegségei következnek.

Egészségügyi rendszer
Csehország egészségügyi rendszere az egészségbiztosításon alapul, amely több-biztosítós rendszerben mûködik. 1991-ben hagyták jóvá az egészségbiztosításról szóló törvényt, amely 1993-ban
lépett életbe.
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FINANSZÍROZÁS
Az egészségügyi kiadásoknak a GDP-hez viszonyított aránya 7,1% volt 2002-ben, ugyanakkor
az állami kiadások részesedése az összes kiadásból 91,4%.
Az egészségügyi rendszer finanszírozásának meghatározó tényezõje a kötelezõ egészségbiztosítás, amely a szolidaritáson és az egyenlõ hozzáférésen alapul, továbbá az ellátók és finanszírozók közötti szerzõdések útján biztosítja a lakosság részére a szükséges szolgáltatásokat.
1992-ben törvény alapján hozták létre az Általános Egészségbiztosító Intézetet (VZP), amely vezetõ szerepet tölt be a lakosság egészségügyi ellátásában és az állampolgárok kétharmadát tömöríti.
A törvény lehetõséget adott iparági egészségbiztosítók létesítésére is, amely gyors ütemben haladt
(1995 végén 27 ilyen biztosító mûködött). Ezután az iparági biztosítók száma csõdök, illetve
egyesülések miatt fokozatosan csökkent, jelenleg 8 mûködik, és esetleges finanszírozási nehézségeik
kivédésére a VZP biztonsági hálója szolgál. Az egészségbiztosítók független szervezetekként mûködnek, felügyeletüket az Egészségügyi Minisztérium látja el. Profit realizálása nélkül finanszírozzák a szolgáltatásokat. A kockázati szelekció hatásainak csökkentése végett a járulékok újraelosztásra kerülnek.
Az újraelosztási alapba a biztosítók a bevételek 60%-át utalják át, beleértve az állami hozzájárulást is.
Az egészségbiztosítás az egész lakosság részére fedezetet nyújt, az inaktív csoportokat is beleértve.(A lakosság fele államilag biztosított). Az egészségügyi rendszer anyagi erõforrásait döntõen
az egészségbiztosítási járulékok képezik (az összes kiadás 81,4%-a). A járulékok mértéke az
adózás elõtti bérek törvényben meghatározott százaléka: alkalmazottak esetén 4,5%, munkáltatókra vonatkozóan 9,0%. Az önálló vállalkozók adózatlan nyereségük 35%-a után fizetnek 13,5%-os
járulékot. Az állami befizetések (államilag biztosított a lakosság fele) a minimálbér 80%-a után számított 13,5%-ot jelentenek.
Az állami költségvetésbõl fedezik az egészségügyi kiadások mintegy 10%-át. A lakosság önrészesedése és magánkifizetései az egészségügy finanszírozásában 8,6%-ot tesznek ki.
A csekély co-payment csak egyes gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, fogászati beavatkozások és gyógyfürdõi elhelyezés esetén fordul elõ.
A magán egészségbiztosítás Csehországban igen kismértékû, és elsõsorban külföldiek veszik
igénybe. Magán, illetve kiegészítõ biztosítást az egészségbiztosítók nem nyújtanak, ilyen szolgáltatással néhány kereskedelmi biztosító áll rendelkezésre (pl. utazási biztosítás esetén).

EGÉSZSÉGÜGYI

SZOLGÁLTATÁSOK

Az egészségügyi ellátórendszer decentralizációja és a gyors ütemû privatizáció következtében
az integrált egészségügyi intézmények hálózata a 90-es évek elején feloszlott. Addig mintegy 300
intézmény mûködött, 2002-ben az önálló intézmények (nagyrészt járóbeteg-rendelõk) száma
meghaladta a 23 ezret. A fogászati ellátás, a gyógyszertárak és a járóbeteg-rendelõk 95%-a magánintézmény lett. Ugyanakkor a kórházak többsége állami tulajdonban maradt.
Alapellátás
Az egészségügyi alapellátás a városi, ill. községi önkormányzatok felelõsségi körébe tartozik. Az
alapellátást nyújtó orvosok – felnõtteket, illetve gyermeket ellátó háziorvosok, fogorvosok és szülésznõgyógyászok – többsége magánorvosként dolgozik. Csoportpraxisban az orvosok az egészségügyi
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központokban vagy olyan szakorvosi rendelõkben dolgozhatnak, amelyek a szakellátás mellett alapellátást is nyújtanak. A lakosok szabadon választhatnak orvost (új orvoshoz történõ feliratkozásra
félévenként van lehetõség). 2003-ban egy háziorvosi praxis átlagosan 1900, egy gyermekorvosi pedig
900 fõt látott el.
Az általános orvosok felügyeletét a Cseh Orvosi Kamara gyakorolja, a mûködési engedélyt
számukra az illetékes egészségügyi hivatal adja ki, ezután köthetnek szerzõdést az egészségbiztosítóval. A térítési rendszer az alapellátás keretében végzett tevékenységek honorálására a fejkvóta és a tételes finanszírozás kombinációját alkalmazza.
Járóbeteg-szakellátás
A járóbeteg-szakellátást önálló rendelõkben, rendelõintézetekben, illetve a kórházak ambulanciáin
végzik. A szakorvosok domináns része magánpraxisban dolgozik. A magán szakorvosok közvetlenül
kötnek szerzõdést a biztosítóval és a nyújtott szolgáltatások után részesülnek díjazásban meghatározott pontrendszer szerint. Csehországban a háziorvosokkal szemben a szakorvosok elõnyösebb
helyzetben vannak, mivel magasabb a fizetésük. A járóbeteg-szakellátás elérhetõ kórházi környezetben
is, és a betegek szabadon fordulhatnak szakorvoshoz. Így gyakran keresik fel a szakorvost az alapellátás
kikerülésével olyan esetekben is, amikor elegendõ lenne háziorvoshoz fordulni. A szakorvosok mintegy
180 rendelõintézetben és több mint 5400 önálló szakorvosi rendelõben mûködnek.
Fekvõbeteg-ellátás
A fekvõbeteg-ellátás tulajdonviszonyait meghatározza, hogy az 1990-es évek végén a privatizációs
folyamatok félbeszakadtak. Csehország sûrû kórházi és szakellátó hálózattal rendelkezik. A kórházak
három szintjét különböztetik meg. A legmagasabb szintû intézmények a minimum 1000 ággyal rendelkezõ egyetemi kórházak, specializált intézmények és regionális kórházak. Az aktív kórházi ellátás
jelentõs részét a régebben körzetekhez tartozó, átlagosan 700 ággyal rendelkezõ kórházak, valamint
a 200 ágyas helyi (városi és községi) kórházak alkotják. A kórházak túlnyomó többsége állami (egyetemi ill. specializált kórházak) vagy önkormányzati (regionális és helyi kórházak) tulajdonban van. A privatizáció csak néhány kisebb kórház esetében érvényesült, így például a korábban egyházi tulajdonban lévõ kórházak visszakerültek eredeti tulajdonosaikhoz, és non-profit szervezetként mûködnek.
1997-tõl a kórházakat vegyesen, egy adott évre járó fix összeggel és teljesítményük arányában
finanszírozzák az egészségbiztosítókkal kötött szerzõdések alapján. Amennyiben a biztosítókkal nem
tudnak megegyezni, az Egészségügyi Minisztérium szabja meg a díjazás mértékét. A korábbi év kiadásaiból kiinduló költségvetés az infláció mértékével is kalkulál. A kórházak az egészségbiztosítóval megegyezhetnek a DRG-rendszer alapján történõ finanszírozásban is, azonban ezt jelenleg csak egyes
kórházak alkalmazzák. Kórházi keretek között az orvosok közalkalmazotti státusban dolgoznak.

Egészségügyi dolgozók
A cseh egészségügyre tradicionálisan az egészségügyi dolgozók magas fokú szakképzettsége
jellemzõ. Az orvosok és a szakdolgozók, illetve az ápolónõk száma növekvõ tendenciát mutat.
A szakorvosok száma meghaladja az EU országok átlagos mutatóját, a háziorvosoké viszont
alacsonyabb. A szakorvosok a háziorvosokkal szemben elõnyösebb helyzetben vannak, mivel
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magasabb a fizetésük, és a magánrendelõkön kívül csoportpraxisban az egészségügyi központokban, valamint a kórházak ambulanciáin is mûködhetnek.

Gyógyszerpiac
A gyógyszerek kereskedelmi forgalmának engedélyezése az Egészségügyi Minisztérium, a
Pénzügyminisztérium és az Általános Egészségbiztosító hatáskörébe tartozik. A 90-es évek
folyamán a cseh gyógyszeripar majdnem teljesen privatizálódott, s ezzel a gyógyszergyárak
gyártási és kereskedelmi stratégiája jelentõsen megváltozott. Az áremelkedés ellenére a cseh
egészségügyi ellátórendszerben a hazai gyártású gyógyszereket részesítik elõnyben. A gyógyszertárak
túlnyomó többsége is privatizálódott. A korábbi rendszer gyenge gyógyszerellátása jelentõsen
javult. Jelenleg a legnagyobb gondot a gyógyszerköltségek gyors növekedése okozza, ugyanis a
gyógyszerárak növekedése ellenére nõtt a fogyasztás. Csehországban 1995 óta az egészségbiztosítók által téríthetõ gyógyszerek maximált árrendszere van érvényben. Bevezették a gyógyszerek
kategorizálását, amely a biztosítók által teljes egészében, részben, illetve a nem térített gyógyszerek
csoportjának meghatározását jelenti.

Reformok
Az elmúlt 10 évben a több-biztosítós rendszer bevezetése nem hozta meg a várt többletforrásokat az egészségügyi ellátás finanszírozására. A reformok célja az egészségügy ellentmondásos
jelenségeinek (a szolgáltatási díjak csökkenése következtében jelentkezõ teljesítménynövekedés,
az egészségügyi dolgozók jövedelmi különbségei) a megoldása, a térítési rendszerben bevezetett
kombinált módszerek érvényesítéséhez a megfelelõ erõforrások biztosítása és hatékony felhasználása, a költségtudatosság kialakítása a szakemberek és a lakosság körében.
Évek óta napirenden van az egészségügy koncepciójának kidolgozása és konstruktív jogi,
szervezeti, pénzügyi irányelvek meghatározása a további reformlépésekhez. A reformjavaslat,
melynek legutóbbi változatát az Egészségügyi Minisztérium 2005. január végén terjesztette a kormány és a nyilvánosság elé, erõsíti az egészségbiztosítók mûködése feletti állami ellenõrzést. Az
egészségügyi ellátás állami forrásokból történõ finanszírozását részesíti elõnyben, és egyelõre
nem támogatja a magánbiztosítás, a kórház-privatizáció és a co-payment bevezetését. Ezzel szemben állnak azok a szakemberek, akik az adósságok megszüntetését és az intézményhálózat hozzáférhetõségének javítását radikális módszerek bevezetésével, a kórház-privatizáció erõsítésével
sürgetik megoldani. Ebben a tárgyban komoly vita folyik az Egészségügyi Minisztérium, az
egészségbiztosítók, a szakmai szervezetek és szakszervezetek között.
Az egészségügyi ellátás 2009-ig szóló koncepciótervezete célként fogalmazza meg:
➤ a gazdasági veszteségek csökkentését, az egészségügyi szolgáltatások térítésének megfelelõ
szabályozását, regionális egészségügyi tervek kialakítását,
➤ döntést hoz az egységes és összehasonlító kritériumokon alapuló egészségügyi intézményhálózat kialakításáról,
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➤ állást foglal a köztulajdon védelme, a kórházak többségének non-profit szervezetként való
mûködtetése mellett.
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ÉSZTORSZÁG
Gazdasági - politikai háttér
Észtország egy fõre jutó GDP-értéke 2002-ben 12 260, a 2003-as évre becsült érték pedig 12
300 USD volt (vásárlóerõparitáson). A csatlakozó országok közül Észtországban az elmúlt években folyamatos volt a GDP-arányos államháztartási hiány mérséklése és így teljesíti a 3% alatti
GDP-arányos hiány feltételét és 4,8-es értékkel az államadósság mértéke is megfelel a maastrichti
kritériumoknak. Az infláció mértéke 3% volt 2004-ben és így Észtország a maastrichti kritériumok
közül egyet nem teljesít. Az export ill. a gazdasági fellendülés következtében nõ a munkahelyek
száma, a munkanélküliségi ráta 9,7% (2004), csökkenõ tendenciát mutat. A gazdasági növekedés
rátája 6,2% volt 2004-ben, a balti országok kiemelkedõ gazdasági növekedése évek óta jellemzõ.
Az új demokratikus alkotmány Észtországban 1992. június 28-án lépett hatályba, aminek értelmében
Észtország államformája köztársaság. Az 1999. évi választások után három párti jobbközép koalíciós kormány alakult, ami 2002. január végén pártviszály miatt lemondott. Ezt követõen a jobbközép irányultságú Észt Reformpárt és az addig ellenzékben politizáló, balközép beállítottságú Centrumpárt koalíciójaként jött létre kormány. A 2003. márciusi választások után az észt elnök április 2-án a Res Publica párt
vezetõjét nevezte ki miniszterelnökké. A három párti új jobbközép koalíciós kormány 2003. április 9én lépett hivatalba. A kormánykoalíciót a Res Publica, az Észt Reformpárt és a Nép Unió Párt alkotják.

Demográfia
Észtországban a lakosság számának lassú csökkenése figyelhetõ meg. A termékenységi ráta
2002-ben 1,37 volt. A kormegoszlásra jellemzõ itt is az idõsek arányának lassú, de fokozatos
növekedése. A születéskor várható élettartam értéke 2002-ben 71,24 volt, ez férfi/nõ bontásban 65,29, illetve 77,14 évet jelentett. Az anyai mortalitás 100 ezer élveszületésre 2002-ben
7,69-ot tett ki, a csecsemõhalálozás pedig 5,69 volt 1000 élveszületésre számítva (csökkenõ tendencia). A vezetõ halálokok a kardiovaszkuláris megbetegedések, rosszindulatú daganatok. A
légzõrendszer betegségei közül magas a tuberkulózis incidenciája. Ma újra terjed a TBC. A HIV
fertõzések növekvõ számát (2001: 1474 új megbetegedés) a nemzeti HIV-programnak köszönhetõen sikerült 2003-ra visszaszorítani (2003: 245 új megbetegedés). Kimagaslóan magas a balti
országok között a külsõ okok miatti halálozás.

Egészségügyi rendszer
A Szovjetunió felbomlását követõen Észtországban a 90-es években végrehajtott reformok
eredményeként megszûnt az egészségügyi ellátás központosított rendszere (1992) és több biztosítós rendszer alakult ki 22 betegbiztosítási alappal. A folyamatos átalakulások és centralizá-
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ciók következtében 2001-ben megalakult az Észt Egészségbiztosítási Pénztár és annak hét
regionális fiókja (2003-ban a hét regionális fiókból négy lett), melyek 200-500 ezer biztosítottal foglalkoznak.

FINANSZÍROZÁS
Az Észt Egészségbiztosítási Pénztár az egyetlen betegpénztár, ahol az észt állampolgárok 95%-a
kötelezõen biztosított - a jövedelemmel nem rendelkezõ lakosok számára ingyenes a biztosítás, gyermekek és a nem dolgozó házastársak pedig egy ún. családi biztosítás révén biztosítottak; a felsõoktatásban tanulók, nyugdíjasok, terhes nõk és munkanélküliek részére az állam fizeti a biztosítás díját. Magán
egészségbiztosítások száma elenyészõ Észtországban ill. csak a külföldi utazásokra kötnek utasbiztosítást.
A betegbiztosítási járulék a bruttó jövedelem 13%-a, és a nyugdíjbiztosítással együtt ún. szociális
adóként kerül levonásra a munkaadótól. A biztosítottak gyógyító-megelõzõ ellátásának költségeit
fedezõ kötelezõ egészségbiztosítás rendszerét az Észt Egészségbiztosítási Pénztár irányítja, valamint
koordinálja regionális egészségbiztosítási pénztárak tevékenységét, melyek egymással nem állnak
versenyben, hiszen a biztosítottak csak a regionálisan illetékes betegbiztosítóval szerzõdhetnek.
A betegbiztosítás szolgáltatási skálája a német kötelezõ betegbiztosítás szolgáltatási katalógusának
felel meg. A felnõtt lakosság körében nem biztosított minden fogorvosi szolgáltatás (18 éves korig az
ellátás térítésmentes), a gyógyszerek általában co-payment kötelesek. Az ország egészségbiztosítását
és a megszilárduló alapellátáson nyugvó, decentralizált egészségügyet a Szociális Ügyek Minisztériuma
irányítja. A Szociális Ügyek Minisztériuma alá számos olyan országos intézet tartozik, melyek profilja
egyebek között az egészségvédelem, a gyógyszerfelügyelet, illetve az egészségmegõrzés.
Észtország a GDP 5,1%-át fordítja az egészségügy finanszírozására, az egy fõre jutó
egészségügyi kiadás pedig 562 USD volt vásárlóerõ paritáson 2002-ben. Az egészségügyi
ellátás finanszírozása állami és magán erõforrásokból egyaránt történik, arányuk mintegy 7624%-ot tesz ki. 2001-ben az egészségügy költségei az Egészségbiztosító Pénztár (67%),
valamint az állami költségvetés (8,2%) és a helyi önkormányzatok (2,6%) között oszlottak meg.
A magánkiadások, melyeknek legfõbb költségviselõi a magán háztartások 22,2%-ot tettek ki az
összkiadásokból.

EGÉSZSÉGÜGYI

SZOLGÁLTATÁSOK

Alapellátás
Észtország alapellátását az önállóan vagy csoportpraxisban tevékenykedõ és az Egészségbiztosító Pénztárral szerzõdésben álló speciálisan képzett ún. családorvosok hálózata biztosítja (a
családorvosok száma 2004 elején 840, a praxisok száma 587). A betegek 85%-a elégedett a
családorvos szolgáltatásával, az orvos választása határozatlan idõre szól. A 90-es évek végén a
családorvosok szabad letelepedésének köszönhetõen bezártak az utolsó alkalmazott
orvosokkal üzemelõ poliklinikák is. Minden észt állampolgár szabadon választhat háziorvost, aki
az utóbbi idõben erõsödõ kapuõri szerepkörrel rendelkezik a szakellátás nagy részének igénybevétele során. Az orvosok díjazása az Egészségbiztosító Pénztár regionális képviseleteinél
kötött éves egyéni szerzõdésen keresztül történik, részben fejkvóta alapján, melyet a beteg
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életkorával korrigálnak, részben pedig az egyedi szolgáltatások esetében a német pontrendszer
egy módosított változata révén. A háziorvosokhoz feliratkozott betegek száma orvosonként
1200-2000 fõ között változik.
Járóbeteg-szakellátás
A 90-es évek közepétõl kezdõdõen az ambuláns járóbeteg-ellátás területén strukturális
reform zajlott le. A szakorvosi ellátást rendelõintézetekben és kórházak ambuláns osztályain
végzik.
A beteg csak a családorvos beutalójával fordulhat szakorvoshoz, de egyes szakterületek (pl. szemészet, fül-orr-gégészet, bõrgyógyászat) szolgáltatásai beutaló nélkül is igénybe vehetõek, és a betegek
továbbra is szívesen fordulnak közvetlenül szakorvoshoz, jóllehet beutaló nélkül a költségeket maguknak kell állniuk.
Az egészségügyi szolgáltatások nagy részét az állami szektor biztosítja, azonban a magán
ellátás is egyre szélesebb körben terjed. Privát praxist a szakorvosok közül leginkább a
fogorvosok, szemészek, nõgyógyászok és urológusok folytatnak, akik a nyújtott egyedi szolgáltatások után meghatározott összegû honoráriumot kapnak és szerzõdhetnek a biztosítóval is. A legtöbb szakorvosi szolgáltatást azonban még mindig a kórházi ambulanciák látják
el.
Fekvõbeteg-ellátás
Észtország fekvõbeteg-ellátása erõsen decentralizált. A régi rendszerben kiépített széleskörû
intézményhálózat a kórházak három szintjét (helyi általános, megyei sokprofilú és országos magasan specializált) foglalta magában.
A reform éveiben jelentõs struktúra-átalakításra és ágyszám csökkentésre került sor, számos kisméretû kórházat tartós ápolást nyújtó intézménnyé, illetve gondozóotthonná,
néhányat járóbeteg-ellátást nyújtó központtá alakítottak át. A kórházak száma a korábbi 118ról 2002-re 50-re csökkent (az ágyak száma 1990-ben 15 ezer, 2002-ben 8 ezer volt). 2000ben átfogó hosszú távú kórházi fejlesztési tervet dolgoztak ki (Estonia Master Plan of Health
Care), amelynek célja az aktív/krónikus ágyak arányának további ésszerûsítése, és a fekvõbeteg-ellátás nagyobb, színvonalasabb technikával felszerelt kórházakba való koncentrálása
(tartui egyetemi klinika és a tallini oktatókórház rekonstrukciója ill. a regionális kórházak
modernizálása).
A kórházak a helyszínei a járó- és a fekvõbeteg-ellátásnak egyaránt. Jóllehet a kórházak többsége állami, illetve önkormányzati tulajdonú, növekvõben van azoknak a kórházaknak a száma, amelyek legális
teret biztosítanak a magánpraxis folytatásának is. A privát kórházi ágyak száma 2002-ben 876 volt,
aránya 10% körüli.
Az ellátás finanszírozása az egészségbiztosítóval kötött szerzõdés alapján kórházi napok után,
az egészségügyi szolgáltatásokra megállapított árak szerint történik, de terjed az esetátalány szerinti finanszírozás is. Míg korábban a biztosító a mûködési költségeket térítette, a beruházási költségek pedig a tulajdonost terhelték (fõként állami költségvetésbõl származtak), 2003-tól a beruházási költségek az egészségügyi szolgáltatások komplex áraiba foglaltak.
Az egészségügyi szolgáltatások költségeit az Egészségbiztosító Pénztár – elõzetes szerzõdés
alapján – közvetlenül téríti a szolgáltatást nyújtó egészségügyi létesítménynek vagy magánorvosnak. A térítést élvezõ szolgáltatások listája szinte minden ellátási formára kiterjed, kivéve a
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plasztikai sebészetet és az alternatív gyógymódokat. A betegek szintén részt vesznek a költségviselésben, meghatározott vizitdíjat kell fizetniük a járóbeteg-ellátás konzultációinak felkeresésekor, illetve kórházi nap szerint felszámított költségeik merülnek fel a fekvõbeteg-ellátás
igénybevételekor. Az önrészesedés mértéke, illetve a mentesség kitételei szigorú szabályozás
tárgyát képezik.

Egészségügyi dolgozók
Az orvosok száma Észtországban a 90-es évek óta fokozatosan csökkenõ tendenciát mutat.
Észtországban 10 ezer lakosra 31,4 orvos jutott a 2002-es statisztikai adatok szerint. Problémát
jelent az orvosok pályaelhagyása, pl. gyógyszercégekhez. Hiány volt tapasztalható az ápolók körében, mely hiányt képzési programokkal igyekeznek csökkenteni. Egyenlõtlen a szakorvosok eloszlása az országban és egyre magasabb a magánpraxist fenntartó szakorvosok száma az egészségügyben (fogászat, nõgyógyászat, urológia és fül-orr-gégészet).

Gyógyszerpiac
A gyógyszerpiacot a liberalizáció és a privatizáció jellemzi. A piac megnyitása a gyógyszerárak
növekedéséhez vezetett, s így nõtt az egészségügyi kiadásokon belül a gyógyszerekre fordított
hányad. A Szociális Ügyek Minisztériumának feladata a gyógyszerár-szabályozás, s szabályozzák a
nagy- ill. kiskereskedelmi árrést is. Meghatározták azt a korlátot, amelyet ha túllépnek a gyógyszerkiadások, akkor 75%-os támogatást kapnak. A gyógyszerköltségeket tekintve jellemzõen növekvõ a
co-payment. Hiányosak a kontroll rendszerek a költségek növekedésének megakadályozására.
Léteznek felírási irányelvek, de ezeket korlátozottan veszik figyelembe. Létrehozhatóak gyógyszertári
láncok. A gyógyszerek internetes forgalmazása tilos. Gyógyszertárat üzemeltethet gyógyszerész
végzettséggel nem rendelkezõ személy is. Az üzemeltetés egyetlen elõfeltétele az, hogy alkalmazzon egy olyan helyi illetõségû gyógyszerészt a gyógyszertár vezetésére, aki öt év tapasztalattal
rendelkezik. A három balti ország - Észtország, Litvánia és Lettország közös gyógyszer-gazdaságtani irányelvet is elfogadott nemrégiben az új gyógyszerek támogatási körbe történõ befogadására.

Reformok
Észtországban az elmúlt évtized reformjainak kiemelt célja volt az alapellátás és a háziorvosok
státuszának megerõsítése, valamint a fekvõbeteg-ellátás átfogó fejlesztése. A 2000-ben induló
átfogó kórházi stratégiai program tartalmazza a 2015-ig elérendõ célkitûzéseket, elsõsorban a
szociális és a hosszú ápolási idejû egybefonódó szolgáltatások korszerûsítése vonatkozásában.
2001-ben a programnak megfelelõen csökkentették az ágyszámot, ami azonban még így is megha-

JOTERV1-127.qxd

2005.12.09.

10:36

Page 35

EGÉSZSÉGÜGYI

RENDSZEREK

KELET-EURÓPÁBAN / 35

ladja az EU átlagát. Növekvõ mértékû a co-payment (vizitdíj, kórházi napi térítési díj, gyógyszerek), kivéve a háziorvost, ahol nem kell önrészesedést fizetni.
Folyamatban van a nemzeti egészségügyi stratégia kidolgozása. A célok közé tartozik a magas
színvonalú egészségügyi szolgáltatás hazai igénybevételének támogatása.

FORRÁSOK
Das Gesundheitssystem in der Republik Estland, Lettland. Litauen: In.: Deutsche Medizinische
Wochenschrift 2004 (5-14)
http://www.aok-bv.de/politik/agenda/euerweiterung/index_01459.html
http://www.euro.who.int/countryinformation/CtryInfoRes?COUNTRY=EST&CtryInputSubmit=
http://www.gvi.hu/pdf/GHT_EU.pdf
http://www.eds-destatis.de/downloads/publ/de1_jahrbuch2004_2.pdf
http://www.bertelsmann-transformation-index.de/176.0.html
http://www.estemb.de/lang_6/rub_92/rub2_2030/rubviide_112
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LENGYELORSZÁG
Gazdasági – politikai háttér
Lengyelország az átmenet elsõ évei után az erõteljes gazdasági növekedés szakaszába
lépett. 1995-1997 között GDP-je 6-7%-os növekedést mutatott, majd a nemzetközi viszonylatban jelentkezõ negatív tendenciák hatására 1998-2000 között az emelkedés 4-5%-ra
mérséklõdött. A 2001-es alig 1,0%-os stagnálás a strukturális reformok késésének és a kedvezõtlen külsõ feltételeknek tulajdonítható. 2002-tõl újra a fellendülés a jellemzõ tendencia
(2004: 5,3%), amely elsõsorban az export növekedésén alapul. 2002-ben a GDP/fõ 10 522PPP
US$ volt.
Jóllehet Lengyelország a 90-es évek elején gátat vetett a rohanó inflációnak, a pozitív
tendencia a továbbiakban meglehetõsen lelassult. A nemzeti valuta szabad lebegtetése és a
háztartások csökkenõ fogyasztása hosszabb távon az infláció fokozatos mérséklõdéséhez
vezet.
Az ország maastrichti kritériumokhoz viszonyított adatai (2004): államadósság/GDP 45,9%,
költségvetési deficit/GDP 5,4%, fogyasztói árindex 3,6%. Ezzel az ország két kritériumot nem
teljesít, a költségvetési deficit és a fogyasztói árindex magasabbak a megengedettnél.
Lengyelországban a munkanélküliség 19%-os (2004). A munkaerõ-piacon tapasztalható alacsony mobilitás és a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ fiatalok nagy számban való megjelenése
nem teszi lehetõvé a munkanélküliségi ráta csökkentését.
Lengyelországban az 1989-ben történt rendszerváltás utáni idõszakra rányomja bélyegét
a pártok sokasága, szétaprózódása, belsõ harca. 2004-ben a Baloldali Demokratikus Szövetség (SLD) által hozott népszerûtlen intézkedések megingatták a pártot vezetõ szerepében.
Ennek megerõsítésére megalakult az SLD-UP-PSL baloldali kormánykoalíció (UP-Munka
Uniója, PSL-Lengyel Parasztpárt). A jobboldali pártok közül egyre népszerûbb lett az ellenzékben levõ Polgári Platform. Jelenleg az UP által támogatott SLD a legnagyobb parlamenti
erõ. A frakciót alakító nagyobb pártok a Polgári Platform (PO), a Jog-és Igazságosság Pártja
(PiS).

Demográfia
A lakosság stagnál, nemzetközi viszonylatban fiatalnak számít, bár a 90-es évektõl az
öregedési tendencia itt is jelentkezik. A teljes termékenységi ráta 2002-ben 1,25 volt. Az utóbbi évtizedekben csökkent a csecsemõhalálozás és növekedett a születéskor várható élettartam.
A haláloki statisztikában a keringési betegségek vezetnek, a daganatok halálozási aránya
növekvõ tendenciájú, különösen jelentõs a májat megtámadó rosszindulatú tumorok száma és
viszonylag magas a balesetek, környezeti ártalmak okozta halálozás gyakorisága. Az öngyilkosságok elõfordulása a 90-es évek elsõ felében férfiak körében 30%-kal emelkedett, nõk
esetében stagnált.
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Egészségügyi rendszer
Lengyelország egészségügyi rendszere a vajdaságok szerint tagozódó betegpénztárak
összevonása révén központosított országos egészségbiztosításon alapul.

FINANSZÍROZÁS
2002-ben az egészségügyi kiadások részesedése a GDP-bõl 6,1%-ot tett ki. Az egészségügy
finanszírozásában az állami kiadások aránya 72,4% volt.
Lengyelországban 1997-ben született törvény az egészségügy és az egészségbiztosítás átalakítására. 2001-ben a központi költségvetés a vajdaságonként tagozódó betegpénztárak mellett a
második helyet töltötte be az egészségügyi rendszer finanszírozásában. 2003 januárjában megszületett a lakosság átfogó egészségbiztosításáról szóló törvény, mely az Országos Egészségbiztosító
Pénztárat (NFZ) helyezte az egészségbiztosítás élére. Az egészségbiztosítás felügyeletét az egészségügyi miniszter gyakorolja. 2004. október 1-tõl ismét új egészségbiztosítási törvény hatályos,
amely a korábbi törvény alkotmányellenes elemeit célozta kiküszöbölni.
Az NFZ egy központi hivatalból és ennek leágazásaiként, az ország területi tagozódását követõ
16 regionális biztosítóból áll.
Az NFZ létrejötte óta az általános egészségbiztosítás kötelezõ érvényûvé vált, és fedezete minden állampolgárra kiterjed, a keresettel nem rendelkezõkre is. Az állandó jövedelemmel nem rendelkezõk, illetve az ország területén élõ külföldiek önkéntes alapon fizethetnek járulékot. A
kötelezõen biztosítottak járulékai jövedelemfüggõek, ennek aránya a bruttó bér 8,25 %-a
(fokozatos emelkedéssel 2007-re eléri a 9%-ot). A teljes járulékot a munkavállaló fizeti.
Lengyelországban a biztosítás fedezete minden állampolgárra kiterjed, így az egészségügyi szolgáltatások mindenki számára ingyenesen hozzáférhetõek. A szabad orvosválasztás azonban csak
elvben érvényesül, a beteg által igényelt szolgáltatások – a beutalóköteles szakszolgáltatások is többnyire informális finanszírozás révén érhetõek el. A betegek 78%-a ad hálapénzt. Az extra
szolgáltatások co-payment térítést feltételeznek, a magánorvosi, fogorvosi ellátást a betegek
közvetlenül az orvosnak fizetik.
Lengyelországban az állami erõforrások korlátozott volta a magánfinanszírozás igen magas
arányához vezetett. 2002-ben a betegek önrészesedése és a különbözõ nem hivatalos kifizetések
az egészségügyi kiadások közel 40%-át tették ki. A magánbiztosítás lehetõsége 2002 óta áll fenn
a kötelezõ biztosítás kiegészítéseként.

EGÉSZSÉGÜGYI

SZOLGÁLTATÁSOK

Alapellátás
Lengyelországban az egészségügyi alapellátást – mint a beteg számára elsõ konzultációt nyújtó
ellátást – egyéni vagy csoportos praxisban dolgozó háziorvosok, illetve ápolónõkbõl és szülésznõkbõl álló praxisok végzik. Elsõrendû feladatuk az elsõsegélynyújtás, az egyszerûbb egészségi
problémák ellátása, valamint a beteg állapota által indokolttá váló kezelések figyelemmel kísérése
az egészségügyi rendszerben. A háziorvos elvben kapuõri szerepkört tölt be, mivel beutaló szük-
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séges a szakorvosi és a kórházi ellátáshoz, azonban ez a funkció gyengülõben van amiatt, hogy
szakorvosok egész sora kapott engedélyt a betegek beutaló nélküli ellátására. Az alapellátás rendszere – a pályázat révén praxisjogot nyert háziorvosok tevékenysége – az egészségbiztosító felügyelete alatt áll. A háziorvosok díjazása fejkvóta alapján történik, mely tartalmazza a rendelõ fenntartásának költségeit, illetve függ az ellátandó betegek korösszetételétõl. A háziorvosok az önkormányzatok megbízásából pénzalapkezelõi funkciót töltenek be. Sok háziorvos önálló vállalkozóként tevékenykedik, de többségükben nem ezt a formát választják.
Járóbeteg-szakellátás
A járóbeteg-szakellátás szakszolgáltatásokat, diagnosztikai ellátást, fogászati kezelést nyújt a
betegek számára. A járóbeteg-ellátásban dolgozó orvosok önálló vagy csoportpraxisban, illetve
integrált egészségügyi központokban tevékenykednek. Közülük sokan önálló vállalkozók, de vannak, akik (30%) magánpraxisukat intézményi tevékenységükkel párhuzamosan folytatják. A biztosítottak az orvosok közül az erre felhatalmazottakat közvetlenül felkereshetik, másokhoz
háziorvosi beutaló szükséges. A járóbeteg-ellátásban nyújtott szolgáltatások finanszírozására a
szolgáltatásokon alapuló díjazás jellemzõ.
Fekvõbeteg-ellátás
A kórházak túlnyomó része 1999-ig állami tulajdonban volt, majd az önkormányzatok tulajdonába került. A fekvõbeteg-ellátásban a privatizáció aránya elenyészõ, körülbelül 30 kórház van
magántulajdonban. Nincs kórházprivatizációs program, egyes kórházak visszakerültek eredeti
tulajdonosukhoz (egyház, egyéb nem kormányzati szervezet), illetve elvétve elõfordul a kórházak
között profit-orientált létesítmény. A kórházi szektor finanszírozásában a kórházi felvétel szerinti finanszírozás érvényesül, mely független a diagnózistól, viszont az ápolási idõ, a betegség által
indokolt kórházi ellátási szint és a kórházon belüli szolgáltatások típusa határozza meg.

Egészségügyi dolgozók
Az ország orvosellátottsága 2000-ig csökkenõ tendenciájú volt, majd 2001-ig növekedés volt
tapasztalható. 2001-ben az országban 86 608 orvos tevékenykedett, a 100 ezer lakosra jutó
orvosok száma 224 volt. Az orvosok számaránya elmaradt az EU-15 és az EU-10 átlagától. Az
ápolónõk számában a 90-es évekig mutatkozott erõteljes növekedés.

Gyógyszerpiac
Lengyelországban a gyógyszerek árát tárgyalásokon határozzák meg.
A gyógyszerek térítése függ a gyógyszer típusától és bizonyos betegségcsoportoktól. Egyes
betegségek esetén (TBC, mentális problémák, fertõzõ betegségek, függõség kezelése) a gyógyszerelés térítésmentes. A felírt gyógyszerek támogatása függ a betegségtõl, az életkortól, a beteg
szociális helyzetétõl. A gyógyszerek támogatásáról az Egészségügyi Minisztérium dönt. Az
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alapvetõ gyógyszerek ára a minimálbér 0,05%-ában meghatározott átalánydíj volt 2001-ben, a
kiegészítõ gyógyszerlistán szereplõ patikaszerek térítése 30-50% között mozgott. Az állami
gyógyszertámogatás csak a legolcsóbb gyógyszer árát fedezte az azonos hatásmechanizmusú
gyógyszerek közül.

Reformok
Lengyelországban hatékonyságot növelõ piaci mechanizmusokkal és a privatizáció számára
nagyobb teret biztosító intézkedésekkel kívánják mindenki számára elérhetõvé tenni az
igényeknek megfelelõ egészségügyi ellátást. Az állami, a magán és az informális szektor egybefonódása és ennek megoldása azonban még számos reformintézkedést tesz szükségessé.
A kormány a centralizálásban látja az anyagi erõforrások áttekinthetõbbé tételét, a szolgáltatások jobb elérhetõségét és a rendszer hatékonyabb mûködtetését.
Ezt a célt szolgálta a közfinanszírozásból fedezett egészségügyi szolgáltatásokról szóló törvény,
amely 2004 augusztusában jelent meg. A kormány meghatározta azokat a legfontosabb feladatokat, amelyek a törvény sikeres életbe léptetéséhez nélkülözhetetlenek: a pénzeszközök
regionális elosztásához a módszerek és kritériumok kidolgozását, orvos-technológiai elemzõ
iroda létrehozását, a várólisták összeállításához és monitorozásához szükséges alapelvek
elõírását. A kötelezõ biztosításból fedezett szolgáltatások listáját két éven belül publikálják. A kormány irányításával folyamatban van az állami egészségügyi ellátásról és az állami egészségügyi
intézmények átalakításától szóló törvény tervezetének elõkészítése, amelynek fontos eleme az
adósságmentes gazdálkodásra való ösztönzés. A finanszírozás átláthatóbbá tételének céljából ún.
Zöld Könyvet adtak ki, amely a költségek struktúrája és dinamikája, valamint az egészségügyi
ellátás iránti kereslet közötti összefüggések elemzésével a finanszírozási eszközök racionális felhasználását, a korrupció elleni intézkedések végrehajtását segíti elõ.

FORRÁSOK
Health Care Systems in Transition. Poland. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 1-58.
Highlights on Health in Poland. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2001
Poland’s Health Reform: Politics, Markets and Informal Payment. = Journal of Social Policy. Jan.
2002, 1-11. p.
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_protection/
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr
http://www.nfz.gov.pl/ue/drukuj.php?artnr=716czartnr=2&drukuj=1
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LETTORSZÁG
Gazdasági - politikai háttér
A lett gazdaság 1998 óta folyamatos növekedést mutat, a legtöbb makroökonómiai adat pozitív változást jelez és meghaladja a közép-európai átlagot. Lettország egy fõre jutó GDP-értéke 2002-ben 9210
USD volt (vásárlóerõ paritáson), amely a legalacsonyabb az újonnan csatlakozott országok között.
Lettország is azok közé az országok közé tartozik, ahol az elmúlt években folyamatos volt a GDParányos államháztartási hiány mérséklése és melyek teljesítették a 3% alatti GDP-arányos hiány
feltételét. Az infláció mértékét illetõleg nem felel meg a maastrichti kritériumoknak Lettországban, mivel
2004-ben 6,2%-volt a fogyasztói árindex. Az infláció megugrása az EU csatlakozás utáni idõszak
következménye. A tavalyi évben a gazdasági növekedés mértéke a három balti ország közül 8,5%-kal
Lettországban volt a legmagasabb. Az export növekedés erõteljes és itt is megfigyelhetõ a nettó tõkebeáramlás erõsödése. A gazdasági fellendülés egyre több munkahelyet teremt, a munkanélküliségi ráta
2004-ben 10,4%, ami az ezt megelõzõ két évhez képest csökkenõ tendenciát mutat, de még így is magas.
Lettország parlamentáris köztársaság és az országban demokratikus rendszer van. 1993. július 6-án a lett
törvényhozás visszaállította az 1922-es alkotmányt. Az 1998 és 2000 közötti kormányciklusban a parlamentben három kormányfõ váltotta egymást a privatizációs botrányok miatt. A 2002. novemberében a
gyõztes liberális Új Korszak párt vezetõje alakított jobbközép koalíciós kormányt a Haza és Szabadság
Konzervatív Szövetséggel és a Zöldek és Fölmûvesek Szövetségével. 2004. március 9-én a Zöldek és
Földmûvesek Szövetségének vezetõje alakított kormányt a Néppárttal és a kereszténydemokrata Lettország
Elsõ Pártjával. 2004. december 2-án újabb kormánykoalíció jött létre. Az új koalíció a liberális Új Korszak
pártból, a Néppártból, a Zöldek és Földmûvesek Uniójából és Lettország Elsõ Pártjából alakult meg.

Demográfia
A lakosság egészségi állapotát nagymértékben meghatározza az alacsony életszínvonal és a szûkös
anyagi körülmények, melyek sokszor nem teszik lehetõvé a betegek kezelését, a gyógyszerelést. A
lakosság száma csökkenõ tendenciát mutat, a balti országok között a legnagyobb csökkenés itt tapasztalható. A születéskor várható élettartam Lettországban a legalacsonyabb, 2002-ben 70,46 év volt, ez
férfi/nõ bontásban 64,76, illetve 76,08 évet jelentett. A termékenységi ráta Lettországban 1998-ban 1,28,
2002-ben 1,23-ra csökkent. A kormegoszlásra jellemzõ az idõsek arányának növekedése. A vezetõ
halálokok a kardiovaszkuláris megbetegedések, rosszindulatú daganatok. A légzõrendszer betegségei
közül a balti országokban itt a legmagasabb a tuberkulózis incidenciája. 2002-ben 77,1 esetet tett ki 100 000
lakosra számítva. A csecsemõhalandóság az elmúlt tíz év alatt jelentõsen csökkent az egészségügy átalakításának következtében, 2002-ben ezer élveszületésre számítva 9,85 volt. Nagy kihívásnak számít a
TBC és az AIDS leküzdése, hisz ezek aránya a balti államok közül itt a legmagasabb. Az HIV fertõzések
száma növekvõ tendenciát mutat (1995: 21 új megbetegedés/2003: 403 új megbetegedés). Magas a külsõ
okok, sérülések, öngyilkosságok okozta halálozás. Kiugró a gyermekkori sérülések okozta halálozás
Lettországban (38,4/100 ezer 1-14 éves gyermek hal meg ily módon).
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Egészségügyi rendszer
Lettországban az egészségügyi rendszer számos változáson ment át az 1990-es években, és
jóllehet 1994-ben újra visszaállították az egészségbiztosítás különbözõ szintekre lebontott formáit, a rendszer anyagi háttere továbbra is az adókból származó állami bevételen alapul.
Az egészségbiztosítók recentralizációjának eredményeként 1998-ban megalakult a Jóléti Minisztérium
által felügyelt Állami Kötelezõ Egészségbiztosítási Iroda, melynek feladata a költségvetési keretek elosztása
a 8 regionális biztosító között, illetve a harmadlagos ellátás és a speciális egészségügyi programok közvetlen finanszírozása, valamint az egész ország központi gyógyszerbeszerzése egy pozitív lista alapján.
A lett lakosság, az ország területén állandó lakhellyel rendelkezõ személyek, valamint akik fél
évig fizettek személyi jövedelemadót Lettországban jogosultak az évente kiadott „Alapvetõ ellátási
program”-ban foglaltak szerint az államilag finanszírozott szolgáltatások viszonylag szûk körének
– sürgõsségi ellátás, akut és krónikus ellátás, immunizálás, anyasági ellátás, fertõzõ betegségek
megelõzése és kezelése – igénybevételére. A biztosítás által fedezett alapcsomag a csak a csomagba nem tartozó szolgáltatásokat nevesíti tételesen. Ingyenes ellátás csak a 18 év alattiaknak
jár, általában a betegek költségeinek negyedét teszi ki a co-payment kiadás. Bizonyos nagy értékû
beavatkozásokat, mint a csípõprotézis, csak piaci értéken vehetnek igénybe a betegek. A fogorvosi szolgáltatások és gyógyszerek jelentõs része szintén teljes áron vehetõk igénybe.

FINANSZÍROZÁS
Az újonnan csatlakozott országok közül Lettország a GDP 4,9%-át fordította 2002-ben az egészségügy
finanszírozására. Nincs járulék Lettországban, ahol az általános adórendszeren keresztül fizetik a hozzájárulást. Az egészségügyi költségvetést, melyet az elõzõ évi számvetésbõl kiindulva a kormány határoz
meg, az Állami Kötelezõ Egészségbiztosítási Iroda mint központi biztosító osztja el a 8 regionális biztosító között az általuk szerzõdéses keretek között ellátott lakosság létszáma és korstruktúrája szerint.
Az egészségügy anyagi erõforrásai a központi szinten gyûjtött jövedelemadókból (ezek 28,4%-a van
elkülönítve az egészségügyi ellátásra), az egyéb adókból befolyó általános állami bevételeken alapuló
támogatásokból és a betegek informális hozzájárulásaiból állnak. A statisztikák szerint az anyagi erõforrások százalékos megoszlása csak hozzávetõlegesen állapítható meg: eszerint 79%-ot az adóbevételek,
21%-ot (más becslések szerint 39%-ot) a betegek közvetlen térítései tesznek ki.
Elméletileg Lettország minden állandó lakosa a kötelezõ egészségbiztosítás fedezetében részesül,
valójában szûkös anyagi helyzete miatt a betegek – különösen a nõk – nagy része még az alapprogramban foglaltak szerint sem jut megfelelõ ellátáshoz. 1995 óta létezik magánbiztosítás is, mely választási
lehetõséget és színvonalas ellátást kínál a betegeknek, ennek költségei viszont a többség számára megfizethetetlenek.

EGÉSZSÉGÜGYI

SZOLGÁLTATÁSOK

Alapellátás
A városi lakosság alapellátását a kilencvenes évek elejéig a poliklinikák biztosították, a vidéki
lakosság rendelkezésére pedig belgyógyász szakorvosok, nõvérek vagy felcserek álltak. 1992-ben
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nyert létjogosultságot a háziorvosi ellátás önálló vagy közös praxison alapuló modellje, bár az
elsõsorban a független praktizálást elõtérbe helyezõ gyakorlat még messze nem általános.
2003-ig a lakosságnak mindössze 80%-a volt bejegyezve valamely háziorvosi körzetbe. A betegek számára nem egyértelmû, hogy mely szolgáltatások térítésmentes igénybevételére jogosultak,
így mivel idõben nem fordulnak orvoshoz, állapotuk sok esetben fekvõbeteg-ellátás keretében
történõ sürgõsségi ellátást igényel.
A lett egészségpolitika fontos célkitûzése az alapellátás fejlesztése. Az alapellátás reformjának
köszönhetõen a háziorvosi szakvizsgával rendelkezõk orvosok száma tíz év alatt jelentõsen
növekedett. Szabadon lehet háziorvost választani.
Az alapellátás díjazása a regionális biztosítók révén a fejkvótából kiinduló vegyes finanszírozás
alapján történik. Ez tartalmazza azt az összeget, mely részben az alapellátást biztosító orvos honorálására, részben az asszisztenciára, részben pedig a háziorvosi beutalóval igénybe vett szakellátásra fordított költségek fedezésére szolgál. Ez a finanszírozási mechanizmus az alapellátás igénybevételére ösztönöz, de ellenérzést vált ki a betegekben, akik ennek révén megfosztva érzik
magukat a járóbeteg-ellátás alapvetõ szolgáltatásaitól.
Járóbeteg-szakellátás
A szakorvosi ellátáshoz háziorvosi beutalóra van szükség, ennek hiányában a betegek költségterhe erõteljesen megnõ. Az ambuláns ellátást egészségügyi centrumokban foglalkoztatott orvosok
nyújtják (a centrumok részben az orvosok tulajdonában, részben állami tulajdonban vannak).
Ezenkívül magánorvosként praktizáló orvosok ill. csoportos praxisok is nyújtanak ambuláns ellátást.
Az ambuláns ellátásban pontrendszer alapján, tételes finanszírozást alkalmaznak, amelyet egyre
inkább a háziorvosi finanszírozásnál említett fejkvóta, fund holding rendszerrel váltanak fel (a beutalt beteg után a háziorvos fizet a szakorvosi ellátásért). A beutaló nélkül igénybe vehetõ szakorvosi
ellátás (pszichiátria, endokrinológia, fogászat stb.) finanszírozása elkülönített forrásból történik.
Fekvõbeteg-ellátás
Lettország fekvõbeteg-ellátásának helyszínei az állami, önkormányzati és a magánkórházak. A
magas fokú mûszerezettséget igénylõ speciális ellátást nyújtó központok a fõvárosban mûködnek
és kiemelt támogatást élveznek.
A kilencvenes évek óta a kórházi ágyak számában jelentõs csökkenés mutatkozik. Ez a tendencia
különösen az önkormányzati tulajdonban lévõ létesítményekre jellemzõ, a privát ágyak száma az ezredfordulón még növekedést is mutatott. A közkórházak többnyire nonprofit szervezeti formában mûködnek, esetenként alkalmazottaik tulajdonában vannak. A kórházakban az orvosok a kórházak vezetése által
meghatározott fizetésben részesülnek. A regionális betegbiztosítási alapok a kórházak finanszírozását
részint 64 diagnózis csoport (DRG), részint kórházi nap alapján, illetve pontrendszer szerint végzik.

Egészségügyi dolgozók
Az orvosok száma Lettországban a 90-es évek óta csökkenõ tendenciát mutat. 1998-ban 7378
orvos tevékenykedett az országban, 2002-re ez a szám 6993-ra csökkent. Hasonlóképpen erõs
csökkenés volt megfigyelhetõ az ápolók és szülésznõk körében is.
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Az alapellátás reformjának köszönhetõen az elmúlt tíz év során megszaporodott a háziorvosként praktizálók száma (1993: 49/2002:1027).

Gyógyszerpiac
Az Egészségügyi Minisztérium feladata a gyógyszerár-szabályozás. Szabályozzák a nagy- ill.
kiskereskedelmi árrést is Lettországban. Az árakat tárgyalásokon döntik el. Az ártámogatás megállapításánál a betegségeket kategorizálják és a legsúlyosabbak teljes mértékû támogatást kapnak, a kevésbé súlyosak 70 ill. 50%-os támogatásban részesülnek. A három balti ország - Észtország, Litvánia és
Lettország - közös farmako-ökonómiai elvet fogadott el az új gyógyszerek támogatási körbe fogadására.
Lettországban kizárólagosan gyógyszerész üzemeltethet gyógyszertárat. Bizonyos OTC-készítmények normál kiskereskedelmi forgalomban is kaphatóak. Létrehozhatók gyógyszertári láncok.
A gyógyszerek internetes forgalmazása itt is tilos.

Reformok
Lettországban a jelenleg napirenden lévõ egészségügyi reform célja egy olyan betegorientált,
racionális és mindenki számára hozzáférhetõ egészségügyi rendszer megteremtése, melynek alappillérjéül az alapellátás szolgál, és melyben kiemelt helyet kap az átfogó, hatékony és egységes betegségmegelõzés és az egészségmegõrzés. Az alap- és járóbeteg ellátásban privatizációs törekvések figyelhetõek meg. A kardiológiai, szívsebészeti területeken sikeresen alakítottak ki jól felszerelt intézményeket, melyek teljesítõképessége nagy. A klinikai rendszer megfelel az EU-s elõírásoknak. Saját transzplantációs programot alakítottak ki 2002-ben.
2003-ban megjelentették a járó- és fekvõbeteg ellátás strukturális terve elkészítésének
módszertani irányelveit (szolgáltatók típusa, száma, elhelyezkedése), amelyet a területi-szerkezeti
fejlesztés alapjának szánnak.
Rendelkezéseket hoztak a gyógyszerkiadások csökkentésére (az olcsóbb készítménnyel történõ helyettesítés az orvosi tiltás hiányában a gyógyszerésznek is joga).

FORRÁSOK
Das Gesundheitssystem in der Republik Estland, Lettland. Litauen: In.: Deutsche Medizinische
Wochenschrift 2004 (5-14)
http://www.aok-bv.de/politik/agenda/euerweiterung/index_01459.html
http://www.euro.who.int/countryinformation/CtryInfoRes?COUNTRY=EST&CtryInputSubmit=
http://www.gvi.hu/pdf/GHT_EU.pdf
http://www.eds-destatis.de/downloads/publ/de1_jahrbuch2004_2.pdf
http://www.bertelsmann-transformation-index.de/181.0.html
http://www.estemb.de/lang_6/rub_92/rub2_2030/rubviide_112
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LITVÁNIA
Gazdasági - politikai háttér
Litvániában az egy fõre számított GDP 2002-ben 10 320 USD (PPP) volt. A litván gazdaságra is jellemzõ
a balti országok erõteljes növekedése. 2004-ben a gazdasági növekedés mértéke 6,7% volt. Litvánia gyorsuló importja hátterében jórészt a beruházási célú gépimport megugrása figyelhetõ meg, s gyarapodás
jellemzi a külföldi befektetéseket is. A munkanélküliségi ráta csökkenõ tendenciájú, 2004-ben 11,4% volt.
Litvánia maradéktalanul teljesíti a Maastrichti kritériumokat. Tartósan alacsony 1,1 % körüli árindexszel
rendelkezik, s az elmúlt évekre jellemzõ folyamatos GDP-arányos államháztartási hiány mérséklése
következtében a GDP-arányos hiány 2,6%, a GDP arányos államadósság 21,1% volt 2004-ben.
Litvánia államformája köztársaság. Az ország függetlenségét 1990. március 11-én nyerte vissza. Két
évvel késõbb új alkotmányt léptettek életbe, és szabad választásokat tartottak. Alkotmánya 1992. október
25-tõl van érvényben. Az aktuális politikai események elõzménye az elnök elmozdítása államfõi posztjáról
2004 áprilisában, a litván parlament segítségével, ennek oka az elnök alkotmánysértése volt. Az új
elnökválasztásra 2004. júniusában került sor. Az államfõ az októberi választások után a szociáldemokraták
jelöltjét nevezte ki az ország miniszterelnökének. 2004 decemberében megalakult az új négypárti koalíció
kormánya. Az új kormánykoalíció a Litván Szociáldemokrata Pártból, az Új Szövetség-Szociálliberálisok
pártjából, a Munka Pártjából, valamint a Földmûvelõk és Új Demokrácia Szövetségébõl áll

Demográfia
A lakosság számának folyamatos csökkenése figyelhetõ meg. A lakosság egészségi állapotát
erõsen meghatározzák a szociális és a földrajzi vonatkozások. A szív-érrendszeri problémák okozta mortalitás vidéki területeken jelentkezõ meglehetõsen magas rátái fordított arányban állnak az
érintett lakosság iskolázottsági fokával.
A születéskor várható élettartam 2002-ben 71,96 év volt, ez férfiak esetében 66,24, nõknél
pedig 77,63 évet jelentett. Az anyai mortalitás 100 ezer élveszületésre 2002-ben 19,9 volt, a
csecsemõhalálozás pedig ezer élveszületésre számítva 7,93. Vezetõ halálokok közé tartoznak a
kardiovaszkuláris és a daganatos megbetegedések. A tuberkulózis incidenciája magas, 2002-ben
69,6 esetet tett ki 100 000 lakosra számítva. Ugyanekkor a klinikailag diagnosztizált új AIDS-es
megbetegedések aránya 0,26/100 000 volt. Kimagaslóan magas Litvániában az öngyilkosságok száma.

Egészségügyi rendszer
Litvánia egészségügye biztosítás alapú rendszerben mûködik.
Az 1996 óta decentralizált egészségügyi rendszer a szolgáltatásvásárlók és a szolgáltatók
elkülönülésén és a szerzõdéses viszonyon alapuló modellek felé való elmozdulást képviseli. Az
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egészségügyi ellátás rendszerének általános felügyeletét az Egészségügyi Minisztérium az Állami
Betegbiztosító Pénztár révén látja el. Az Állami Betegbiztosító Pénztár irányítása alá tartozik az
országban mûködõ 10 megyei egészségügyi központ és ennek mintegy 50 helyi szintû létesítménye. Míg a kórháztervezés és mûködtetés megyei hatáskört képvisel, addig az alapellátás
irányítása a helyhatóságok feladata.
Az egészségügyi rendszer alanyi jogon garantálja az ország minden állandó lakosa számára a
sürgõsségi ellátást, a kötelezõ egészségbiztosítás alapján pedig (mellyel a lakosság több, mint 99%a rendelkezik) az egészségügyi szolgáltatásoknak a megelõzéstõl a rehabilitációig terjedõ körét.

FINANSZÍROZÁS
Litvániában 2002-ben az egészségügyre fordított kiadások a GDP 5,7 %-át tettek ki. Fõ anyagi
forrásait egyrészt a biztosítottak kötelezõ egészségbiztosítási járulékai, másrészt a költségvetés
biztosítottak után nyújtott támogatása képezik. A munkáltató a bruttó jövedelem 17%-át fizeti be
járulékként, további 3%-ot pedig a munkavállaló fizet (a biztosítottak évente és foglalkozási
kategóriánként változó mértékû járulékot fizetnek). A 18 éven aluliak, diákok, szociális juttatásban részesülõk költségeit az állam vállalja fel.
Magánbiztosítás is köthetõ, de ez csak a kötelezõ biztosítás kiegészítésére szolgál olyan esetekben, pl. ha a beteg fekvõbeteg-ellátása során – választása szerint – a felírtnál költségesebb gyógyszert vagy gyógyászati segédeszközt kíván igénybe venni. Az összes egészségügyi kiadás mintegy
26,5%-át teszik ki a lakossági kifizetések (gyakoriak az informális kifizetések is), ugyanakkor hivatalosan elõírt co-payment csak esetlegesen fordul elõ. Az állam által garantált egészségügyi szolgáltatások anyagi hátterét (állami kiadások)- a hivatalos statisztikák szerint - 90%-ban az állami
egészségbiztosítás, 10%-ban az állami, illetve a helyhatóságokra lebontott költségvetések képezik.

EGÉSZSÉGÜGYI

SZOLGÁLTATÁSOK

Alapellátás
Litvánia alapellátásának tervezése és irányítása az önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Az
alapellátáshoz tartozó szolgáltatásokat nyújtó létesítmények önkormányzati tulajdonban vannak.
Az alapellátás az országban helyi szinten nyújtott, alapvetõ általános orvosi ellátást jelenti, feladatai
és ezek helyszíne rendkívül változatos. Az alapellátáshoz tartozik a családorvosláson kívül a
sürgõsségi ellátás, a hosszú távú gondozás és az elme-egészségügyi ellátás is. Az alapellátást képezõ
szolgáltatások körének megfelelõen ezek helyszíne is rendkívül változatos. Alapellátást nyújthatnak
egészségügyi központok, háziorvosi rendelõk, iskolaorvosi és paramedikális centrumok, járóbetegellátó rendelõintézetek, nõvédelmi létesítmények, ápolási otthonok, valamint a mentõszolgálat. Ez
utóbbi 2002-ig az alapellátáshoz tartozó szolgáltatások mintegy 70%-át nyújtotta a lakosság
számára.
A háziorvosok kapuõri szerepkört töltenek be, a betegek csak az õ beutalójukkal juthatnak
szakorvosi ellátáshoz. Az alapellátás finanszírozása fejkvóta alapján történik, melynek
kalkulálásánál az ellátandó lakosság korösszetételét (4 korcsoportot) és területi megoszlását is
figyelembe veszik. Alapellátás magánrendelõben magánorvosok által is nyújtható. Ennek formája
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többségében egyéni vagy kisebb, orvosi tulajdonban lévõ csoportpraxis, melyhez a rendelõt az
állami létesítményektõl bérlik.
Járóbeteg-szakellátás
Litvániában a járóbeteg-szakellátás nem különül el élesen az alapellátástól, mivel helyszínük sok
esetben megegyezik. A tradíciókat követõ rendelõintézetek, a helyhatóságok által újabban
létesített alapellátó központok és az egy-két fõs háziorvosi privátpraxisok versenyeznek a többségében az állami egészségbiztosításból finanszírozott rendszeren belül. Ezzel együtt egyre több
magánszolgáltató jelentkezik a járóbeteg-ellátásban, akik jelentõs szerepet játszanak a lakosság
ellátásában bizonyos szakterületek (fogászat, nõgyógyászat, elmegyógyászat stb.) vonatkozásában.
A járóbeteg szakorvosi ellátás finanszírozása a nyújtott szolgáltatás alapján történik
Fekvõbeteg-ellátás
Litvániában fekvõbeteg ellátás alapszolgáltatásait az általános kórházak biztosítják. A magasfokú
mûszerezettséget igénylõ szolgáltatások helyszínei az egyetemi klinikák. A litván egészségügyi létesítmények nagy része az állami egészségbiztosítással szerzõdésben álló non-profit intézmény, melynek
tulajdonosa az egészségügyi kormányzat, illetve ennek területi szintû hatóságai. A 90-es években a
kórházakat a privatizáció elõtérbe kerülése mellett sem privatizálták, és ezt továbbra sem tervezik.
A fekvõbeteg-ellátásban nyújtott szolgáltatások költségvonzatait esetekre lebontva állapítják meg. A
nyújtott kezelés típusát, a szolgáltatás komplexitását és a beteg korát figyelembe vevõ 40 esettípus
szerinti finanszírozás az ápolási idõ csökkenéséhez, egyben a betegfelvételek számának növekedéséhez
vezet. A kórházi, illetve szakorvosi ellátás beutalóval történõ igénybevétele térítésmentes, beutaló
hiányában viszont közvetlen térítést igényel. Elterjedt, bár nem hivatalos gyakorlat, hogy a kórházak a
gyógyszerköltségeket és a szükséges gyógyászati eszközök költségeit a betegekre hárítják át.

Egészségügyi dolgozók
Litvánia orvosainak számában a 90-es évek közepétõl folyamatos csökkenés tapasztalható.
2000-ben a visszaesés különösen nagy mértékû volt, majd a csökkenõ tendencia tovább folytatódott. A 100 ezer lakosra jutó orvosszám még így is meghaladja az EU-15 és az EU-10 átlagát.
Az 1990-es években az egészségügyi dolgozók – köztük ápolónõk, szülésznõk – száma még
nagyobb arányban csökkent, mint az orvosoké. A tendencia az alacsony jövedelmeknek és a
születésszám visszaesésének tulajdonítható, bár az egészségügyi dolgozók számaránya még így is
nagyobb, mint az Európai Unióban tapasztalt értékek.

Gyógyszerpiac
Litvániában a gyógyszerek engedélyezése az Egészségügyi Minisztériumhoz tartozó Állami
Gyógyszerfelügyelet hatáskörébe tartozik. A gyógyszerár szabályozás keretében az állam szabályozza a nagy- és kiskereskedelmi árrést. A gyógyszerek elvben ingyenesek a fekvõbeteg-ellátás-
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ban, viszont a járóbeteg-ellátásban teljes térítéses gyakorlatilag a betegek 60%-a számára. Csak a
vényköteles gyógyszerekre jár támogatás a referenciaár mértékéig, az azonos hatásmechanizmusú
generikumok átlagos költségvonzatáig. A lakosságot terhelõ gyógyszerköltségek megkétszerezõdtek 1995 óta, így a hazai gyógyszerelõállítás - mint a költségeket mérséklõ tényezõ - kérdése
prioritásként jelentkezik a gyógyszerár politikában.
Gyógyszertári láncok létrehozhatók. A gyógyszerek internetes forgalmazása tilos.

Reformok
Litvánia reformtörekvései - a lakosság egészségmegõrzésének kiemelt kezelése, az egészségügyi szolgáltatások szerkezeti átalakítása, a költségek visszaszorítása és a hatékonyság növelése - a
jelenleg érvényben lévõ finanszírozási rendszer radikális reformjára épülve vezethetnek eredményre. Az ehhez szükséges intézkedések: kedvezõ feltételek megteremtése a magánbiztosítás
számára, a keresletet korlátozó kvótákat felváltó alternatív mechanizmusok bevezetése, az
egészségügyi szolgáltatások és a gyógyszerek állami finanszírozásának átláthatóvá tétele és az
adminisztrációs akadályok leküzdése.
Az egészségügyi szolgáltatás-struktúra megváltoztatásának célja a kórházi ágyak csökkentése,
átalakítása, valamint a sürgõsségi ellátás és az alapellátás fejlesztése. Az alapellátásban kísérlet
indult a finanszírozás módjának változtatására, a fejpénz és minõségi indikátorok (hospitalizáció
csökkenése, immunizáció szintje) alapján nyújtott kiegészítés valamint szolgáltatás szerinti díjazás
kombinációjának alkalmazására.

FORRÁSOK
Das Gesundheitssystem in der Republik Estland, Lettland. Litauen: In.: Deutsche Medizinische
Wochenschrift 2004 (5-14)
http://www.aok-bv.de/politik/agenda/euerweiterung/index_01461.html
http://www.euro.who.int/countryinformation/CtryInfoRes?COUNTRY=LTU&CtryInputSubmit=
http://www.gvi.hu/pdf/GHT_EU.pdf
http://www.eds-destatis.de/downloads/publ/de1_jahrbuch2004_2.pdf
http://www.bertelsmann-transformation-index.de/175.0.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/social/lithuania_final.pdf
http://www.euro.who.int/document/e72373.pdf
http://www.freema.org/Projects/Health.phtml
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MAGYARORSZÁG
Gazdasági-politikai háttér
A rendszerváltás utáni kilencvenes évek Magyarországát átmeneti, súlyos gazdasági visszaesés, munkanélküliség és társadalmi polarizáció jellemezte. Az ezredforduló körül a gazdasági fejlõdés felgyorsult (3-5%os sávban mozgott, 2004-ban 4% volt), esélyt nyitva az ország Nyugat-Európához való felzárkózásához.
2003-ban az egy fõre jutó GDP 1883,6 ezer Ft, 7233 euró, vásárlóerõ paritáson 15 150 USD.
2002-ben az egy fõre jutó GDP vásárlóerõ paritáson az EU15 átlagának 51%-a. Magyarország az
egy fõre jutó GDP terén elõkelõ helyet foglal el a csatlakozott országok között.
A munkanélküliségi ráta 2004-ban 6,3%, az infláció mértéke 6,8%. 2004-ben a Maastrichti
kritériumoknak való megfelelés csak a GDP százalékában kifejezett államadósság tekintetében
érvényesült (59,9%). Sem a 6,8%-os éves infláció, sem a 5,5%-os GDP-arányos államháztartási
hiány, sem a 8,1%-os átlagos hosszú lejáratú kamatláb nem felel meg az euróövezeti feltételeknek.
Összességében 2004-ben a folyó fizetési mérleg és az államháztartás együttes hiánya kelet-európai csatlakozott országok közül Magyarországon volt a legnagyobb.
Magyarország államformája parlamentáris köztársaság. A békés rendszerváltást követõen az elsõ
szabad többpárti választásokat 1990-ben tartották az országban, akkor hatpárti parlament alakult, s a
Magyar Demokrata Fórum, mint legnagyobb parlamenti párt a Független Kisgazdapárttal és a KDNPvel alakított jobbközép koalíciós kormányt. A négyévente tartott választások eredményeképpen 1994ben a balközép Magyar Szocialista Párt és a liberális Szabad Demokraták Szövetsége, 1998-ban a jobbközép FIDESZ, a FKGP és az MDF, 2002-ben ismét az MSZP és az SZDSZ alakított kormányt. 1994ben és 1998-ban is 6-6 párt került a parlamentbe. 2002 óta a kormányzó pártokon kívül parlamenti
tényezõ még a legnagyobb ellenzéki párt, a FIDESZ és az MDF. Magyarország politikai rendszere stabil,
eddig minden koalíció kitöltötte négyéves mandátumát, nem voltak idõ elõtti parlamenti választások.

Demográfia
A népesség a nyolcvanas évek eleje óta folyamatosan csökken az egyre alacsonyabb születési
arány és a magas halálozási arány következtében. Magyarország korfája fogyó jellegû, alapja egyre
szûkül a születésszám jelentõs csökkenése következtében. Az idõsebb korosztályhoz tartozók
számának és arányának növekedése a népesség elöregedésének folyamatát tükrözi.
A magyar lakosság egészségi állapotának mutatói – több évtizede – rendkívül kedvezõtlenül alakulnak. Egyes megbetegedések, halálokok tekintetében az ország negatív értelemben kiemelkedõ
helyet foglal el a nemzetközi statisztikákban. A megbetegedési és halálozási viszonyok az elmúlt
évtizedben sem mutattak számottevõ javulást. A születéskor várható átlagos élettartam messze
elmarad az Európai Unió tagállamainak mutatóitól, 2003-ban 72,4 év.
A csecsemõk életesélyei, késéssel ugyan, de hasonlóképpen javultak, mint a fejlett nyugati
országokban. Az ezer élveszülöttre jutó csecsemõhalálozás 2003-ban 7,3 volt, azonban még így is
meghaladja az EU-átlagot.
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Az életesélyek a 35 évnél fiatalabb népességben soha nem voltak olyan jók, mint manapság, 35
és 64 év között azonban a férfiak továbbélési valószínûsége nagymértékben rosszabbodott a
legutóbbi három évtizedben. Az idõ elõtti halálozások száma és aránya igen nagy, az összes
meghalt férfi 40%-a és a nõk 20%-a 65 éven aluli (2002).
Általában a korai halálozás magas mértékére vezethetõ vissza, hogy a 100 ezer fõre jutó
elvesztett potenciális életévek száma mind a férfiak, mind a nõk esetében igen magas (2003-ban
férfiak esetében 11 675 év, nõk esetében 5230 év volt). Magyarországon a legtöbb életév
elvesztésével járó halálokok a daganatok, a keringési rendszer betegségei, a külsõ okok (balesetek, mérgezések, erõszak) és az emésztõrendszer betegségei. A haláloki struktúrában leggyakoribb halálokokként 2003-ban együttes arányuk 93,8%.
A halálozások több mint a fele a keringési betegségeknek tulajdonítható, melybõl a koszorúérbetegség a legfõbb halálok. A rosszindulatú daganatos betegségek okozta halálozás évtizedek óta rendkívül magas, ebben hazánk vezetõ helyet foglal el az európai régióban. A daganat-lokalizációk közül legnagyobb a halálozási aránya a légcsõ, a hörgõ és a tüdõ rosszindulatú daganatainak. Az elmúlt évtizedekben jelentõs mértékben megnõtt az ajak, szájüreg és garat rosszindulatú daganatai okozta halálozás, a
növekedés mindkét nem esetén tapasztalható, és egyre fiatalabb korban jelentkezik. Az emésztõrendszer betegségei okozta halálozás az elmúlt két évtizedben igen jelentõs mértékben növekedett. Mióta a
statisztika nyomon tudja követni, a magyarországi öngyilkossági arány nemzetközi összehasonlításban
igen magas volt. 1990-es évek elejétõl folyamatosan csökkent, ugyanakkor a mutató értéke még mindig
magas, egyike a világon legmagasabbaknak. A légzõrendszeri betegségek okozta halálozási arányok kedvezõen alakultak az elmúlt két évtizedben, és nemzetközi összehasonlításban is kedvezõbb a helyzet.
1980 és 2003 között számottevõen javult ezeknek a betegségeknek a halálozása.

Egészségügyi rendszer
A korábbi állampolgári jogon járó egészségügyi szolgáltatásokat a rendszerváltáskor járulékfizetési kötelezettségen alapuló biztosítási jogviszonyhoz kötötték, mely alól széles társadalmi
csoportok (nyugdíjasok, munkanélküliek, stb.) kivételt képeztek, s emellett voltak kimaradó
rétegek. A járulékfizetési kötelezettség alóli kivételek fokozatosan szûkültek, míg a biztosítás
lefedte a társadalom egészét és 1996 óta minden Magyarországon élõ magyar állampolgár jogosult a kötelezõ egészségbiztosítás természetbeni egészségügyi szolgáltatásaira, amely az egészségi
állapot által indokolt mértékben vehetõ igénybe. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi törvényben nevesített korlátok között - gyakorlatilag a megelõzõ ellátásoktól a rehabilitációs ellátásokig minden egészségügyi szolgáltatás a biztosítási rendszer része.

FINANSZÍROZÁS
Az összes egészségügyi kiadás részesedése a GDP-bõl: 7,8% (2002).
Az egészségügyi rendszer finanszírozása Magyarországon döntõ hányadban közforrásból,
kisebb részben magánforrásból történik, arányuk nagyjából megfelel a fejlett országok arányainak,
a kelet-közép európai országok között az állami kiadások aránya a legalacsonyabbak közé tar-
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tozik. Az egészségügyi magánkiadásokat az egészségügyi kiadások 20-30%-ára becsülik. A legnagyobb súlyú közforrás a munkáltatók és munkavállalók által fizetett egészségbiztosítási járulék
és a munkáltatók által fizetett egészségügyi hozzájárulás. 1993-ban a Társadalombiztosítási Alap
kettéválasztásával létrejött az Egészségbiztosítási Alap (E. Alap), illetve az Országos
Társadalombiztosítási Fõigazgatóság kettéválasztásával az Országos Egészségbiztosítási Pénztár.
Az Egészségbiztosítási Alap felügyeletét a Kormány, az OEP irányítását a Kormány az egészségügyi miniszter útján látja el.
A járulékok mértékét törvény állapítja meg. A munkáltató által fizetett egészségbiztosítási
járulék a bruttó bér 11%-a, a munkavállaló által fizetett 4%. 1997-ben bevezetésre került a
munkáltatók által minden munkavállalójuk után fizetendõ fix összegû (tételes) egészségügyi hozzájárulás (2005-ben 3450 Ft/hónap). 1999-tõl létezik a százalékos egészségügyi hozzájárulás,
azokra az esetekre, ahol fix nem szedhetõ. 2003-ban megkezdõdött a tételes hozzájárulás
csökkentése, 2006-ot jelölve meg a megszüntetés évének. A járuléknak nincs felsõ határa.
A központi költségvetés a közszolgálatban állók után az E. Alap befizetõje, számos szociális
ellátás után is fizet járulékot, valamint közvetlen támogatást nyújt illetve meghatározott kiadásokat térít. A központi költségvetés legjelentõsebb támogatása az E. Alap hiányának megszüntetése.
A központi költségvetés egészségügyi kiadásai nem csupán az E. Alap felé irányulnak. A kormány fenntartja a tulajdonában lévõ egészségügyi intézményeket (klinikák, országos intézetek,
Országos Mentõszolgálat, Országos Vérellátó Szolgálat, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat stb.) és az önkormányzatok által pályázható cél- és címzett támogatási rendszert
mûködtet. Az egészségügyi közfinanszírozás harmadik szereplõje az önkormányzatok, melyek
egészségügyi ellátási felelõsségüknek döntõen egészségügyi intézményeik tulajdonosaiként
tesznek eleget. Ezen intézményeik mûködési költségét az E. Alapból az Országos Egészségbiztosítási Pénztár állja, de a felhalmozási kiadások az önkormányzatot terhelik.
Az egészségügyi magánkiadások jelentõs hányadát teszi ki a lakossági térítési díj (co-payment),
melynek megfizetése az egyes egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételének feltétele (gyógyszer, gyógyászati segédeszköz stb.). Jelentõs mértékû a magánfogorvosok által nyújtott ellátások
igénybevétele, annak ellenére, hogy azok legnagyobb részéhez az egészségbiztosítás ellátásaként
is hozzá lehet jutni. Szintén jelentõs mértékû a hálapénz. Mértéke becslések szerint 2002-ben:
40,6 milliárd Ft volt (KSH Nemzeti Egészségügyi Számlák). Elenyészõ arányban vannak jelen az
üzleti biztosítók kiegészítõ egészségbiztosításai.

EGÉSZSÉGÜGYI

SZOLGÁLTATÁSOK

Alapellátás
A több mint négy évtizedes múltra visszatekintõ körzeti orvosi rendszert 1992-ben háziorvosi
szolgálattá alakították. Ez a szabad orvosválasztás bevezetését jelentette az alapellátásban. A
betegeiért versenyzõ háziorvosok definitív ellátásra törekszenek, ami az alapellátás kapuõri szerepét
erõsíti. A háziorvosi szolgálatok túlnyomó többsége (93,6%) területi ellátási kötelezettséggel rendelkezik: az orvos köteles kezelni a körzetében lakókat. Léteznek, illetve létrehozhatók azonban
területi ellátási kötelezettség nélküli praxisok is. Ennek feltétele, hogy a háziorvosként való mûködés
elõírásainak egyébként megfelelõ orvos praxisa legalább 200 fõs legyen. A háziorvosok elõtt 1992
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óta nyitva áll a lehetõség, hogy orvosi tevékenységüket ne közalkalmazottként, hanem vállalkozói
formában lássák el, a területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosok pedig eleve csak így mûködhetnek. 2003-ban a vállalkozó háziorvosok aránya 91,6%. A háziorvosi szolgálatok száma 2003-ban
6847, az egy háziorvoshoz bejelentkezett páciensek átlagos száma 1428.
A háziorvosi finanszírozás alapja, legnagyobb hányada a teljesítménydíj, az ún. kártyapénz, emellett fontos elem a fix díj (ún. kiegészítõ díj), mely az egyes körzetek eltérõ lakosságszámából
eredõ különbségek hatásának tompítására szolgál.
2000-ben az alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel önálló orvosi tevékenységet folytató orvosok körében bevezetésre került a mûködtetési jog, mint vagyoni értékû jog fogalma. A
mûködtetési jog alapján folytatott önálló orvosi tevékenységet az orvos kizárólag személyesen
folytathatja, egy orvosnak csak egy mûködtetési joga lehet, és a mûködtetési jog megilleti az
örököst is, aki az orvosi tevékenységet folytathatja (ha egyébként a szükséges feltételeknek
megfelel, orvosi diplomával és háziorvosi szakvizsgával stb. rendelkezik) vagy a praxist eladhatja.
2001-tõl lehetõvé vált az is, hogy az orvosi rendelõ és teljes felszerelése az önkormányzat tulajdonából a mûködtetési joggal rendelkezõ orvos tulajdonába kerüljön
Járóbeteg szakellátás
Az egészségügyi reformfolyamat egyik legfõbb állandó célja, hogy részben az alapellátás, még
inkább a járóbeteg-szakellátás a befejezett (definitív) ellátások nyújtásával a kórházak felé irányuló
betegáramlást mérsékelje. A járóbeteg-ellátás azonban egyre inkább összekapcsolódik a fekvõbeteg-szakellátással, a járóbeteg szakrendeléseket egyre inkább a kórházak mûködtetik. (A független intézetek súlya csökken, a kórházi ambulanciáké növekszik. Nem csupán a kórházak mûködtetnek szakambulanciákat, járóbeteg intézményként besorolt intézmények is végez(het)nek fekvõbeteg-ellátást, vagy egynapos (sebészeti) beavatkozásokat. Mindennek ellenére a járóbeteg-szakellátás külön ellátási formaként való számbavétele indokolt, amit szakmai okok mellett többek
között sajátos finanszírozási megoldásai és a magántõke viszonylag nagyobb szerepe is alátámaszt.
A járóbeteg-szakellátást nyújtó intézmények száma 2003-ra 463-ra nõtt (1995: 269), e
növekedés azonban inkább szervezeti változásoknak tulajdonítható, mintsem új kapacitások létrejöttének. A kapacitások növekedését sokkal inkább a teljesített éves orvosi munkaórák számának
alakulása mutatja, mely 1995 és 2003 között több mint negyedével, 13056 millióról 16656 millióra nõtt. A növekedés különbözõképpen érintette az egyes szakterületeket.
A járóbeteg-szakellátás finanszírozása két különbözõ módon történik. Az egyik mód a feladatfinanszírozás, melyet a gondozóintézeti tevékenységek esetén, és a teljesítményfinanszírozás,
melyet az általános járóbeteg-szakellátás, képalkotó diagnosztika (CT, MRI), mûvese-kezelés és az
otthonápolás esetén alkalmaznak. A teljesítményfinanszírozás a német egészségügyi rendszerbõl
adaptált pontrendszeren alapul, mely a beavatkozások egyes fajtáira állapít meg pontértékeket,
melyek az egyes beavatkozások közötti költség-arányokat tükrözik.
Fekvõbeteg ellátás
A fekvõbeteg ellátás Magyarországon három szintre tagozódik. A kórházi ellátás alsó szintjén
az alapvetõ osztályokkal rendelkezõ városi kórházak állnak, amelyek mindenki számára elérhetõk
lakóhelyük 25-30 kilométeres körzetében. A következõ szintet képezik a megyei kórházak, amelyek több budapesti kórházzal együtt néhány szakma esetében regionális központként is mûködnek. Az országos intézetek és az egyetemi klinikák regionális és országos feladatkörrel egyaránt
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rendelkeznek. Az egészségügy országos intézetei gyógyító, módszertani és szakmapolitikai feladatokat látnak el. Az országos gyógyító intézetek az egyetemi klinikákkal együtt szakterületükön a
progresszív ellátás csúcsintézményei.
A magyarországi egészségügyi ellátórendszer legfõbb strukturális problémája kórházközpontúsága:
az ellátás túlságosan gyakran és sokszor indokolatlanul történik – az alapellátás és/vagy a járóbetegszakellátás helyett, azt mintegy átugorva – az ellátórendszer legfelsõ és legköltségesebb szintjén.
A kórházak tulajdonosai elsõsorban az önkormányzatok, másodsorban az állam, melynek
képviseletében a szakminisztérium gyakorolja a klinikák és az országos intézetek feletti tulajdonjogot, s kvázi-állami tulajdonnak tekinthetõk a Magyar Államvasutak (MÁV) és az egyes minisztériumok kórházai (Honvédelmi Minisztérium, Belügyminisztérium és Igazságügyi Minisztérium).
Magyarországon jelentõs számban léteznek egyházi és alapítványi tulajdonban lévõ kórházak is, bár
ezek ágyszáma csekély. Magyarországon két magántulajdonban lévõ kórház mûködik. Az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár 2003-ban 175 kórházzal 80174 ágyra szerzõdött (ún. engedélyezett
ágyszám). Az önkormányzati tulajdonban 117 kórház van, a kórházak közel kétharmada, a kórházi
ágyak háromnegyede. A fõvárosé az önkormányzati ágyak ötöde, ami lakosságarányának megfelelõ.
A szakminisztérium tulajdonában 21 intézmény található, melybõl 4 egyetemi klinika (Budapest,
Debrecen, Szeged és Pécs) és 17 ún. országos intézet. Ha ehhez hozzáteszszük a kvázi-állami tulajdonnak tekinthetõ minisztériumi tulajdonban lévõ kórházakat (ide értve a Magyar Államvasutak
kórházait is: 9), akkor a kórházak 18,5%-a, a kórházi ágyak 22,1%-a állami tulajdonban van.
A magán non-profit kórházak száma 28, ez a kórházak 15,6%-a, de ágyszámuk az összesnek csak
töredéke, 2,6%. Ebbõl 9 egyházi, 17 alapítványi, és kettõ egyéb. Magyarországon – európai összehasonlításban – viszonylag kevés, de nagyméretû kórház található, a kórházankénti átlagos ágyszám 458.
Az 1990-es évek közepén kezdõdött a kórházi ágyak számának csökkentése. 1994 és 1997
között közel húszezer ágy szûnt meg, 2001-ben pedig több mint 3 ezer. Bár a kórházi ágyak
egyötöde eltûnt, számuk még így is magasnak számít hasonlóan több EU tagországhoz (például
Ausztria, Németország): 784/100 ezer lakos (2003).
A kórházak esetében a folyó kiadásokat az OEP finanszírozza (az nem tartalmazza az amortizáció
fedezetét), a tulajdonosok (elsõsorban az önkormányzatok) pedig a tõkekiadásokat állják. Állami
kórházak esetén az állami költségvetés elvileg tartalmazza e kiadásokat, míg az önkormányzatoknak ezt
saját bevételeikbõl kell biztosítaniuk. Az önkormányzatok számára leginkább a központi költségvetésbõl elnyerhetõ címzett és a céltámogatások jelentik a szükséges források megszerzésének lehetõségét.
1993. július 1-tõl fokozatosan került bevezetésre a teljesítményfinanszírozás, amely 1998. február
óta tekinthetõ teljesnek. A teljesítményfinanszírozás a Homogén Betegség Csoportok (HBCs)
besorolási rendszerén alapul. A teljesítményfinanszírozás negatív mellékhatásaként felpörgõ teljesítményekrõl tanúskodik a kórházakból elbocsátott betegek folyamatosan és töretlenül növekvõ
aránya, melynek mértéke az EU15-höz viszonyítva az ezredforduló után a legmagasabb.

Egészségügyi dolgozók
A magyar egészségügyben 2003-ban 178,7 ezren dolgoztak. A betöltött orvosi állások száma
2003-ban 31,1 ezer, a betöltött szakdolgozói állások száma 98,6 ezer volt. A 100 ezer fõre jutó
betöltött orvosi állások száma: 307,1; szakdolgozók száma: 973,2.
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Gyógyszerpiac
A lakosság gyógyszerellátását 2003-ban a korábbi liberalizáció következtében magántulajdonba
került 2008 közforgalmú patika bonyolította, továbbá 149 intézeti, 58 kórházi zártforgalmú gyógyszertár mûködött. A közforgalmi gyógyszertárak mûködtetése személyi jogon alapul.
A gyógyszerpiac szigorúan szabályozott, a kiskereskedelmi árat, illetve a kis- és nagykereskedelmi árrést jogszabály határozza meg. Az árrés degresszív.
Az OEP 2004-ben 100-90-70-50-0%-os kulcsokkal, illetve fix összeggel támogatta a gyógyszerek egy részét, a törzskönyvezett 12 ezer körüli gyógyszer kevéssel több, mint harmadát.
Bizonyos alapvetõ gyógyszerekhez szociális helyzet vagy rokkantság miatt közgyógyellátásban
részesülõk térítésmentesen juthatnak hozzá.
A gyógyszerár támogatás az egészségügyi rendszer költségeinek a fekvõbeteg ellátás utáni legnagyobb tétele. Korlátok között tartásáért az egészségügyi és a pénzügyi kormányzat is jelentõs
erõfeszítéseket tesz.

Reformok
A magyar reformok az egészségügy problémáiból indulnak ki:
➤ Nem megfelelõ attitûd – az egészség nem determináló érték az egyén és a közösség számára.
➤ Torz, a szükségleteket, a technológiai környezetet és az igényeket nem megfelelõen tükrözõ
az ellátórendszer szerkezete.
➤ Igazságtalanságok a hozzáférésben, a forráselosztásban.
➤ Nem megfelelõ hatékonyság.
➤ A szükségletek és az igények növekedését nem követõ források és szabályozás.
➤ Torz érdekeltség, beleértve a hálapénzt is.
➤ A finanszírozási kondíciók és szerkezeti aránytalanságok miatt növekvõ belsõ deficit: lepusztult infrastruktúra, növekvõ bérfeszültség.
➤ Egyenetlenségek és szabályozatlanság a gyógyítás színvonalában.
➤ A lakossági terhek (a háztartások részesedése a finanszírozásból) ma is elég magas, ugyanakkor
nem hatékony és nem társul hozzá megfelelõ fogyasztóvédelem.
➤ Az info-kommunikációs eszközök adta lehetõségek alacsony szintû kihasználtsága.
➤ A fogyasztóvédelem és beteg-érdekérvényesítés alacsony szintje.
A jelenlegi kormány ígérete a jóléti rendszerváltás, és ennek cselekvési kerete az „Egészség
évtizede” program. A program két fõ eleme a népegészségügyi program kiterjesztett folytatása és
az egészségügy konszolidációs – modernizációs programja. Az intézkedés-sorozat egy 50%-os
béremelést is tartalmazó stabilizációs programmal indult, amely ezen kívül a kórházi adósságrendezést szolgálta. Közel 100%-os parlamenti többség fogadta el a népegészségügyi programról
szóló országgyûlési határozatot. Új törvény szabályozza az egészségügyi dolgozók egyes
munkavégzési feltételeit, a túlmunka kérdéseit.
2005 májusában a kormány reformintézkedései sorában bejelentette az egészségügyben tervezett programcsomagot (huszonegy lépés). A tervezett intézkedések célja, hogy a jelenlegi rendszert – amellyel sem a páciensek, sem pedig a szolgáltatók nem elégedettek – úgy alakítsák át,
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hogy mindeközben javuljon a magyar lakosok egészségügyi állapota, igazságosabbá, mindenki
számára elérhetõvé, hatékonyabbá váljon az egészségügyi ellátás.
A változások egy része fundamentális jellegû, másik része közvetlenül hat az ellátórendszerre.
Gyors változtatásokat ígérõ lépések:
➤ a sürgõs orvosi segítség biztosítása 15 percen belül, a sürgõsségi rendszer fejlesztése útján,
három éven belül a települések 90 százalékában,
➤ a Nemzeti Rákellenes Program (daganatos betegeket csak ott lehessen gyógyítani, ahol a
személyi és tárgyi feltételek ehhez megvannak),
➤ a háziorvosi és járóbeteg szakellátás korszerûsítése (finanszírozás átalakítása, praxisok
betöltésének elõsegítése)
➤ a gyógyszerfogyasztás átalakítása (gyógyszerpiaci rendtartás, promóció és reklámok szabályozása, generikus készítmények preferálása),
➤ közgyógyellátás átalakítása,
➤ eljárási rendek, protokollok kidolgozása az ellátások tartalmára és elérhetõségre
vonatkozóan,
➤ a háziorvos koordináló szerepének erõsítése.
A fundamentális intézkedések a társadalombiztosításban olyan jogviszonyok kialakulását támogatják, amelyek segítségével a járulékfizetés rendszere ellenõrizhetõvé válik (egyéni nyilvántartási
rendszer, minden biztosításra jogosult mögött tényleges járulékbefizetés) és egyenlõ jogokat adó
valódi biztosítóvá alakul a kötelezõ egészségbiztosítás. A finanszírozás szempontjából háromszintû ellátás kialakítása a cél: az állam felelõssége a legszükségesebb egészségügyi ellátások biztosítása, a biztosítottként jogosulttá váltak számára szükséges a biztosítási csomag meghatározása,
valamint a biztosítási csomagba nem tartozó extra szolgáltatások kiegészítõ, piaci biztosítás vagy
teljes térítés mellett történõ igénybe vételének szabályozása.

FORRÁSOK
Magyarország egészségügye és szociális rendszere (ESKI-NCSSZI tanulmány)
http://www.eski.hu/new3/adatok/zip_doc/eg-szoc-rendsz.doc
A csatlakozó országok felkészültsége az euroövezetbe való belépésre, Palócz Éva, MKIK GVI
2003. május, július
PM elõrejelzés, 2004. december 20. http://www.fn.hu
A KSH jelenti 2004/11, 2005. január 27.
Kisebb hiány vagy kreatív könyvelés? 2004. december 2. http://www.fn.hu
OEP Statisztikai Évkönyv, OEP 2004
Egészségügyi Statisztikai Évkönyv, KSH 2003.
KOPINT-DATORG: Konjunktúrajelentés 2005/1.
Huszonegy lépés a magyar egészségügy megváltoztatásáért, Kormányszóvivõi sajtótájékoztató Dr.
Rácz Jenõ egészségügyi miniszterrel, http://www.eum.hu/eum/eum.news.page?pid=DA_75361
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SZLOVÁKIA
Gazdasági – politikai háttér
Szlovákia a rendszerváltás utáni években jelentõs gazdasági növekedést ért el (1994-ben
4,9%, 1995-ben 6,9%), a 90-es évek második felétõl azonban a növekedés lelassult a negatív tendenciák (restrikció, versenyképtelenség stb.) miatt. A 2000-ben regisztrált 1,9%-os érték után
újabb fellendülés volt tapasztalható (2004-ben 5,5 % ). Jelenleg az egy fõre jutó GDP a középkelet európai országok között is az alacsonyabbak közé tartozik, 2003-ban 12 850 US$ (PPP)
volt.
A mastrichti kritériumok közül az ország csak egyet, az államadósság elõírt mutatóját teljesítette (43% a GDP-hez viszonyítva). Két kritérium esetében meghaladja az elõírt értéket: a
fogyasztói árindex 7,4% és az államháztartási hiány 3,8% (2004).
A munkanélküliség kiugróan magas, bár csökkenõ tendenciájú (2004-ben 18,1%, az ország
keleti részén magasabb). Külön gondot jelent a tartós munkanélküliség és a munkanélküli fiatalok
magas aránya.
Szlovákiában az 1989-ben történt rendszerváltás után megteremtették a pluralista demokrácia
kialakulásának feltételeit. 1991-ben Csehszlovákiából Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság néven alakult föderáció. Az önálló Szlovák Köztársaság 1993. január 1-jén jött létre. A jelenlegi koalíciós pártok: Demokratikus–Keresztény Unió (SDKÚ), Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH),
Magyar Koalíció Pártja (SMK) és az Új Polgár Szövetsége (ANO). Ezek közül az SDKÚ, a KDH
és az SMK jobboldali, az ANO pedig liberális irányultságú. Az ellenzéki pártok közül a
Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom – Néppárt (HZDS–LS) közép-jobboldali, a SMER és a
Szlovák Kommunista Párt (KSS) baloldali irányultságú.

Demográfia
Szlovákia lakossága mérsékelten csökkenõ tendenciájú (2003-ban kismértékben növekedett), a
születések csökkenése mérséklõdött, a halálozások száma stagnál. (2002-ben a születések száma
1000 lakosra számítva 9,45, a nyers halálozási mutató 9,58 volt, így minimális mértékben ugyan,
de csökkent a lakosság száma). A teljes termékenységi arányszám viszonylag alacsony (2002-ben
1,19 volt), ezzel jóval elmarad az EU átlagától. A kormegoszlást illetõen csökkenõ tendenciát
mutat a fiatalkorúak aránya, ezzel szemben nõtt a lakosság öregedési indexe. A születéskor
várható átlagos élettartam az utóbbi évtizedekben folyamatosan növekedett, azonban több mint
5 évvel elmarad az EU átlagától. A csecsemõhalálozás Szlovákiában meglehetõsen magas, meghaladja az EU - átlagot.
A vezetõ halálokok a keringési rendszer betegségei, amelyek 2002-ben a haláleseteknek közel
felét idézték elõ. A második leggyakoribb halálokot a daganatok jelentik. Ezután a külsõ okok, a
légzõrendszer és az emésztõrendszer betegségei következnek. Növekedés a két utóbbi haláloknál
tapasztalható.
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Egészségügyi rendszer
Szlovákia egészségügyi rendszere egészségbiztosításon alapul, amely több-biztosítós rendszerben mûködik.

FINANSZÍROZÁS
Az egészségügyi kiadások a GDP-hez viszonyítva 2002-ben 5,7%-ot tettek ki. Az egészségügyi
kiadások finanszírozása 89%-ban állami erõforrásokból történt. Az állami egészségügyi fedezet
legnagyobb részét, az összes kiadás 86%-át a társadalombiztosítás képezi.
Az általános adózáson és központi költségvetésen alapuló rendszert 1994-ben az egészségbiztosításon alapuló rendszer váltotta fel. A törvény alapján az egészségügyi ellátás finanszírozásának
forrásai az egészségbiztosítók lettek. 1995-ben 10, 1996-ban 12 egészségbiztosító mûködött.
Néhány év alatt a biztosítók nagyobb része csõdbe jutott. Jelenleg 5 egészségbiztosító mûködik,
ebbõl két állami intézmény, a VZP - Általános Egészségbiztosító (amely a legnagyobb, a lakosság
2/3-át fedi le) és az SZP - Közös Egészségbiztosító. Ezen kívül három magánbiztosító mûködik az
országban: a Vzájomná Dovera, a Sideria - Istota és az Apollo.
Az egészségbiztosítók rendszerét alapvetõen megváltoztatják a 2004. októberében jóváhagyott reformtörvények. Az egészségbiztosításról szóló törvény két biztosítási típust vezet be. Az
általános kötelezõ egészségbiztosítás mellett, amely mindenki számára fedezi a törvény által
megszabott egészségügyi ellátást, elõírja a kiegészítõ önkéntes biztosítás lehetõségét is, amely a
kötelezõ biztosításon felüli szolgáltatások igénybevételét téríti.
A rendszer univerzális és szolidáris, az egészségbiztosítást közpénzekbõl fedezik, melyeket
kötelezõ járulékként szednek be. A járulékrendszer lineáris, a kivetési összeg alsó határa a minimálbér, felsõ határa az átlagbér háromszorosa. A járulékokat jövedelemarányosan állapítják meg,
mértékük 14%-os. Ebbõl 10%-ot a munkáltatók, 4%-ot a munkavállalók fizetnek. Az önálló vállalkozók biztosítási járuléka szintén 14%-ot tesz ki.
Az állam az átlagbér 4%-át fizeti az inaktív személyek (eltartottak, idõsek, katonák, fogyatékossággal élõk) után.
Az egészségbiztosítókról és az egészségügyi felügyeletrõl szóló törvény elõírja az egészségbiztosítók részvénytársaságokká való alakítását. A két állami egészségbiztosító 100%-ban állami tulajdonban marad. A törvény áttekinthetõ pénzügyi kapcsolatokat és piaci szabályokat vezet be az
egészségbiztosítók gyakorlatában. Az új szabályozás célja az egészségbiztosítók hatékonyabb
mûködése, felelõsségének növelése, és minõségileg jobb szolgáltatások nyújtása a lakosság
számára. Az egészségbiztosítók az átalakítást, illetve a mûködési engedélyek beszerzését kötelesek 2005 elsõ felében végrehajtani.
Szlovákiában a 2004. évi reformtörvények életbeléptetésével a közeljövõben nyílik lehetõség a
kiegészítõ önkéntes magánbiztosítás bevezetésére. A törvény szerint minden egészségbiztosító
kínálhat kiegészítõ biztosítást a megfelelõ engedélyek megszerzése után. Jelenleg az egészségbiztosítók az átalakítással és a kínálati csomag elõkészítésével kapcsolatos teendõkre összpontosítanak
Jelenleg valójában csak az out-of-pocket kiadások jelentik a privát kiadásokat. Ezek aránya 11%ot tesz ki. Magas, de pontosan nem mérhetõ az informális fizetések mértéke, mivel ezekhez a
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betegek a gyorsabb ellátás, a választott orvoshoz fordulás érdekében, esetleg olyan ellátásokért
folyamodnak, amelyek különben nem képezik részét a finanszírozott ellátásnak.
2003. június 1-tõl került sor a biztosítottak hozzájárulásának – co-payment – bevezetésére, amelyek a következõkre terjed ki:
➤ Kórházi tartózkodási díj: 20 korona (ugyanazon intézményben legfeljebb 21 napig)
➤ Járóbeteg- és szakellátási vizitdíj (háziorvoshoz, gyermek háziorvoshoz és szakorvosokhoz
fordulás esetén): 20 korona
➤ Betegszállítás: kilométerenként 2 korona
➤ Recefelírási díj: 20 korona
➤ Ügyeleti orvoshoz fordulás: 60 korona
A díjfizetés alól kivont személyek köre: gyermekek 6 éves korig, veszélyeztetett terhes nõk, krónikus- és elmebetegek.

EGÉSZSÉGÜGYI

SZOLGÁLTATÁSOK

Az egészségügyi ellátórendszer decentralizációja és a gyors ütemû privatizáció következtében
az integrált egészségügyi intézmények hálózata a 90-es évek elején feloszlott. Addig mintegy 200
intézmény mûködött, 2002-ben az önálló intézmények (nagyrészt járóbeteg-rendelõk) száma
meghaladta a 11 ezret. A fogászati ellátás, a gyógyszertárak és a járóbeteg-rendelõk túlnyomó
többsége magánintézmény lett. Ugyanakkor a kórházak többsége állami tulajdonban maradt.
Alapellátás
A reformlépésekkel jelentkezõ decentralizációs és privatizációs tendenciák leggyorsabban az
alapellátásban mutatkoztak meg. Jelenleg a háziorvosok privát praxisban dolgoznak és kapuõri
szerepkört töltenek be, bár a betegek a beutalási rendszert sokszor megkerülik. A magánpraxis
kialakítása engedélyhez kötött, és a privát orvosoknak külön szerzõdést kell kötniük az egészségbiztosítókkal. Ennek alapján kapják fejkvóta szerint történõ díjazásukat.
Járóbeteg-szakellátás
A szakorvosoknak mintegy 3/4-e tartozik a privát szférához, tevékenységük szolgáltatás szerint
díjazott. Sok szakorvos – függetlenül attól, hogy magánpraxist tart-e fenn vagy sem – az állami
tulajdonban lévõ és állami irányítás alatt álló járóbeteg-rendelõkben dolgozik.
Fekvõbeteg-ellátás
A szakellátás súlypontját a fekvõbeteg-ellátás jelenti. A kórházak túlnyomórészt állami tulajdonban
vannak. A privatizációs folyamatok nyomán a kórházak autonóm, profit-orientált szervezetekké való
átalakulása korlátozottabb mértékben következett be. A fekvõbeteg-intézmények típusai: általános
kórházak, oktató tevékenységet ellátó kórházak, specializált intézmények, amelyek a legkülönbözõbb
szakágakat felölelik (tüdõgyógyászat, onkológia, kardiológia, pszichiátria, geriátria stb.), gyógyfürdõk.
Az állami alkalmazásban álló orvosok fizetését az országos bérskála alapján állapítják meg. A
kórházakban 2002. április 1-jén bevezették az esetátalány alapján történõ finanszírozást.
Az egészségügyi ellátás szolgáltatóiról és a szakmai szervezetekrõl szóló 2004. évi törvény lehetõvé
teszi, hogy valamennyi szolgáltató, aki teljesíti a mûködés feltételeit (szakképzettség, felszerelés)
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szabadon vállalkozhasson az egészségügyben. Alapvetõ változás a jóváhagyott törvény szerint, hogy a
kórházak 51%-os állami tulajdonrész megtartása mellett részvénytárságokká alakulhatnak át, a
törvénymódosítás pedig lehetõvé teszi a non profit szervezeti forma választását is. A törvény által
megszabott átalakulás elõsegítésére kormányrendeletet adtak ki az egészségügyi intézmények végrehajtásának ideiglenes megtiltásáról. A végrehajtások határidejének meghosszabbítása lehetõséget ad arra,
hogy teret adjanak a kórházak gazdasági problémáinak megoldását enyhítõ intézkedések (adósság-konszolidáció, hálózatok kialakítása, kórházak összevonása, struktúra-átalakítás) véghezvitelére. Az adminisztrációs, mûszaki és gazdasági egységek centralizálásával a költségek csökkentését kívánják elérni.

Egészségügyi dolgozók
A privatizációval összefüggésben Szlovákiában 1993 óta csökkent az állami egészségügyi
intézményekben foglalkoztatott orvosok száma, a háziorvosok túlnyomó többsége magánrendelõkben dolgozik. Az állami kórházakban illetve rendelõintézetekben foglalkoztatott orvosok
nagy része magánpraxist is folytat. Az orvosellátottság valamivel alacsonyabb, mint az EU országok átlagos mutatója. A háziorvosok száma viszonylag alacsony, sokkal kedvezõbb viszont a
kórházi orvosok és az ápolószemélyzet aránya.

Gyógyszerpiac
Szlovákiában a gyógyszerköltségek 1991 után igen jelentõsen növekedtek. A gyógyszerpiac a
gyógyszergyártó cégek intenzív marketing tevékenysége folytán jelentõsen megváltozott. Azelõtt
a gyógyszerfogyasztás 85%-át a hazai gyógyszergyártás elégítette ki. Ez az arány a 90-es évek
közepére 20%-ra zuhant. A hazai egészségügyi intézményeket és lakosokat a több mint 250 nagykereskedelmi szállítócég és mintegy 800 gyógyszertár látja el. A gyógyszertárak túlnyomó többségét privatizálták. A gyógyszerköltségek emelkedése és az 1993-95 közötti gyors privatizáció
problémát okozott a gyógyszertárak nem megfelelõ felügyelete és regulációja miatt, ezért 1997ben szigorú jogi szabályozást vezettek be. Az gyógyszerterápia ésszerûsítése, új árrendszer
bevezetése, az intenzívebb gyógyszerpolitika a költségek fékezését célozta. Bevezették a gyógyszerek kategorizálását, amely a biztosítók által teljes egészében, részben, illetve a nem térített
gyógyszerek csoportjának meghatározását jelenti. Szigorították az egészségbiztosítók által térített
gyógyszerek körét, és maximálták a térítendõ gyógyszerek árát.

Reformok
Szlovákiában a 90-es években a reformok nem hozták meg a várt eredményeket. A biztosítási
rendszer alulfinanszírozása, az ellenõrzés hiánya miatt az egészségügyi ellátásban számos probléma jelentkezett, úgy mint az inadekvát finanszírozás, a nem megfelelõ menedzsment, a túlzott
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kapacitások, valamint az informális kifizetések a színvonalasabb és gyorsabb ellátás reményében.
2003-ban nyilvánvalóvá vált, hogy radikálisabb intézkedésre lesz szükség. A stabilizációs
intézkedések elsõ lépéseként került sor a co-payment bevezetésére 2003. június 1-tõl. A szlovákiai egészségügyi reform folyamatában fontos állomás az egészségügyi ellátás koncepciójának a
kidolgozása 2004 januárjában, amely alapul szolgált az egészségügy reformjához.
A reform céljai:
➤ az ösztönzõ mechanizmusokat támogató környezet megteremtése a lakosság egészségi
állapotának javítása érdekében,
➤ az állam szabályozói szerepkörének hangsúlyozása,
➤ a beteg számára nagyobb felelõsségi kör kijelölése,
➤ a szolgáltatók nagyobb felelõsségvállalása az egészségügyi ellátás minõségéért,
➤ a biztosító felelõsségvállalása nagyobb költségvetési megszorítások mellett is,
➤ az egészségügyi rendszer kiegyensúlyozott finanszírozásának fenntartása,
➤ az egészségügyi rendszer flexibilitásának növelése,
➤ az egyének megkímélése az esetlegesen fellépõ elviselhetetlen költségektõl.
A reform stabilizáló és rendszerezõ intézkedésekbõl áll:
➤ a stabilizáló intézkedések célja az adósságállomány felhalmozódásának megállítása, valamint
az egészségügyi szolgáltatások és gyógyszerek túlzott fogyasztásának korlátozása díjak
bevezetésével,
➤ A rendszerezõ intézkedések célja egy olyan új rendszer kialakítása, mely méltányos és financiális szempontból fenntartható. Fontos lépése a biztosítás, biztosító társaságok, szolgáltatók, az egészségügyi ellátás és az alapvetõ szolgáltatási csomag újradefiniálása.
A szlovák reform keretében kialakuló új szabályozást az Egészségügyi Minisztérium hat törvénytervezetben foglalta össze (reform-puzzle), amelyek alapvetõen megváltoztatják az
egészségügyi ellátás, az egészségbiztosítás, az egészségbiztosítók, az egészségügyi ellátás szolgáltatói és a mentõszolgálat gyakorlatát, valamint meghatározzák az állami egészségbiztosítási alapból történõ, valamint a betegek általi térítések rendszerét.
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SZLOVÉNIA
Gazdasági - politikai háttér
Szlovénia már az átmenet korai szakaszában átfogó jóléti rendszerrel rendelkezett, és ezt sikerült a továbbiakban is fenntartania. 1995 óta Szlovénia GDP-jében folyamatos növekedés mutatkozik, a növekedési ráta 3,5-5,2%-os sávban mozgott, 2004-ben 4,6% volt. Az egy fõre jutó GDP
a kelet-közép európai országok közül a legmagasabb, vásárlóerõ paritáson 2002-ben 18 540 USD,
az EU15 átlagának 72%-a.
Szlovénia gazdasági mutatói a maastrichti kritériumokhoz viszonyítva: 2004-ben fogyasztói árindexe (3,6%) az elvártnál valamivel magasabb, a GDP arányában kifejezett államháztartási hiánya
(2,3) és államadóssága (30,9%) viszont a feltételeknek megfelelõ. Az ország 2004 nyarán csatlakozott az ERM-2 rendszerhez.
A munkanélküliség 1997-ben kiugróan magas volt, a munkanélküliek számára kiutalt juttatások
ekkor rekordértéket értek el, mely a központi költségvetés 1,5%-át tette ki. Szlovénia munkanélküliségi rátája 2004-ben 6,3%-os volt.
Az 1991. június 25-én függetlenné vált Szlovéniára a politikai pluralizmus jellemzõ. 2004 tavaszán a balközép kormánykoalíció intézkedései nem jártak sikerrel, folyamatosan csökkent a kormánypártok (ZLDS – Szociáldemokrata Egyesült Lista, LDS – Liberális Demokrata Párt, DeSUS –
Nyugdíjasok Demokratikus Pártja) népszerûsége. A 2004 októberében tartott parlamenti
választások a Szlovén Demokrata Párt (SDS) gyõzelmét hozták. Ezzel a párt átvette az LDS vezetõ
szerepét, a ZLDS pedig vesztett népszerûségébõl.
A szlovén politikában jelentkezõ jobbra tolódás 2004 decemberében jobbközép kormány
alakításához vezetett. A jelenleg hatalmon levõ kormánypártok a következõk: Szlovén Demokrata
Párt (SDS), Új-Szlovénia Keresztény Néppárt (Nsi), Nyugdíjasok Demokratikus Pártja (DeSUS)
és Szlovén Néppárt (SLS).

Demográfia
Szlovénia demográfiájára az alacsony születési arány, az alacsony fertilitás és a lakosság kismértékû növekedése jellemzõ. Szlovénia lakossága lassan növekszik. A születéskor várható élettartam
nemzetközi viszonylatban is magas, az egészségben eltöltött várható életévek mutatója szintén
kedvezõ. A haláloki statisztikában a keringési betegségek vezetnek, a daganatos megbetegedések
okozta halálozás folyamatosan csökken, bár ez a csökkenõ tendencia lassúbb, mint az EU15-ben
jelentkezõ csökkenés. Az emésztõrendszeri betegségek okozta halálozás 1985 és 1999 között
25%-kal csökkent, de még így is igen nagymérvû. Ugyanez mondható el a balesetek és a környezeti
ártalmak okozta halálozásra. Szlovénia öngyilkossági rátája két évtizeden át a világon a legmagasabbak között volt. A gyilkosságok és öngyilkosságok okozta mortalitás az 1980-as évektõl csökkenõ tendenciájú, és míg értéke 1997-ig az EU15 átlag kétszerese volt, 1997 után a referenciaérték alatt maradt.
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Egészségügyi rendszer
Szlovénia egészségügye a kötelezõ és az ezt kiegészítõ önkéntes biztosításon alapul.

FINANSZÍROZÁS
Az egészségügyre fordított kiadások aránya a GDP százalékában 1996 után 8% körül mozgott, 2001ben 8,2% volt. Az ezredfordulón az egészségügyi kiadások növekedése – ezen belül az egészségügyi dolgozók bérének emelkedése és a növekvõ gyógyszerköltségek – oda vezettek, hogy az Országos
Egészségbiztosító Intézet (NHII) kiadásai mintegy 10%-kal meghaladták a járulékokon alapuló bevételeket.
Az egészségügyi kiadások finanszírozása 86,7%-ban állami erõforrásokból történik.
Szlovénia egészségügyének finanszírozásában a központi költségvetés nem játszik különösebb
szerepet. 1992 óta a legfõbb finanszírozó a kormányzati irányítás alatt álló Országos Egészségbiztosító
Intézet (NHII), mely a beszedett járulékok alapján kötelezõ egészségbiztosítási fedezetet nyújt a lakosság
többségének (a nyugdíjasok és a munkanélküliek biztosítása más hatáskörbe tartozik) a szolgáltatások
bizonyos körére.
Az ország egészségügyi ellátásához az anyagi hátteret többségében (85%) az NHII-nek befizetett
járulékok szolgáltatják. Járulékként a munkáltatók a béralap, a munkavállalók a bruttó jövedelem 6,36%át fizetik egységesen. A munkáltatók további 0,53%-ot fizetnek a munkaköri balesetek, illetve az idõleges
munkaképtelenség fedezésére. A kötelezõ biztosításhoz a közalkalmazottakon kívül a gazdálkodók, a
nyugdíjasok és az önálló vállalkozók is hozzájárulnak a törvény által megszabott arányban.
A kötelezõ egészségbiztosítás a szolgáltatások többségére fedezetet nyújt. A megelõzõ ellátás
vagy a rehabilitáció ingyenes, viszont a gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek ára csupán támogatásban részesül, melynek mértéke folyamatosan csökken, ezzel növelve a betegek magánkiadásait.
A kötelezõ biztosítás fedezetén kívül esõ szolgáltatásokra önkéntes egészségbiztosítást kell
kötni. Ezt két biztosító szervezi: – a széles spektrumú „Vzajemna” biztosító és az „Adriatic”
kereskedelmi biztosítótársaság.
Szlovéniában a magánfinanszírozás legfõbb erõforrása az önkéntes biztosítás, mely az egészségügyi kiadások 13%-át képezi. Mivel a kötelezõ biztosítás mellett a biztosítottak 10-15%-os arányban hozzájárulnak a költségekhez, ezt a részt a szlovének 90%-át átfogó magánpénztárak fedezik.
Co-payment-köteles szolgáltatások (5%-50%-os arányban): szervátültetés, külföldi gyógykezelés,
magasfokú mûszerezettséget igénylõ eljárások (5%) mesterséges megtermékenyítés, rehabilitációs
gyógyfürdõkezelések, fogászati ellátás, gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek, betegszállítás.
A közvetlen kifizetések informális formája is létezik, ez a várólisták elkerülése, illetve a kötelezõ biztosítás körén kívül esõ (extra) szolgáltatások igénybevételekor jelentkezik.

EGÉSZSÉGÜGYI

SZOLGÁLTATÁSOK

Alapellátás
Szlovénia alapellátása az önkormányzatok tulajdonában lévõ egészségügyi központokban és az
ezekhez kapcsolódó egészségügyi állomásokon zajlik. 1992 óta lehetõség van privát háziorvosi
praxis létesítésére is az önkormányzati rendelõk bérlése mellett, így a lakosság alapellátását álla-
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mi szolgáltatók és magánorvosok egyaránt biztosíthatják. Az egészségügyi központok finanszírozása a fejkvóta és a szolgáltatások szerinti díjtételek együttes figyelembevételén alapul.
Magánorvosi praxist kétféleképpen lehet folytatni: az NHII-vel való szerzõdésben megszabott
feltételek szerint, illetve a rendelkezéseknek megfelelõ, önállóan kialakított egyedi díjtételek mellett. A háziorvosok közül – függetlenül attól, hogy az állami vagy a privát szférához tartoznak – a
betegek szabadon választhatnak kötelezõ biztosításuk alapján. A háziorvosok kapuõri szerepkört
töltenek be. A felnõtteket ellátó háziorvosok mellett házi gyermekorvosi-hálózat is mûködik. A
privát alapellátást egyéni, valamint bizonyos szakorvosi ellátást (fogászat, anya- és csecsemõvédelem) is nyújtó csoportpraxisok biztosítják.
Járóbeteg-szakellátás
A kórházak a színterei a járóbeteg-szakellátásban nyújtott szolgáltatások zömének. A szakellátásban szerepet játszanak még a rendelõintézetek, gyógyfürdõkórházak. 2000-ben a legtöbb rendelõintézet állami felügyelet alatt tevékenykedett, szolgáltatásait minden beutalóval rendelkezõ lakos
igénybe vehette. Emellett az intézmények a rendelkezéseket betartva közvetlenül fizetõ betegek
számára is nyújthatnak ambuláns ellátást. A szakellátásban kis számban – elsõsorban a diagnosztikai
szolgáltatások terén - elõforduló magánszolgáltatók többsége szerzõdésben áll a biztosítóval.
Fekvõbeteg-ellátás
A szlovéniai kórházak teljes egészében az állami szférához tartoznak, a kórházi orvosok fizetésben részesülnek. Alacsony a kórházi ágyak száma, ennek megfelelõen várólisták alakultak ki.
Elvétve jelentkeznek kezdeményezések a privát fekvõbeteg-ellátásra. A kórházak finanszírozásában az eset-modellt alkalmazzák, mely a betegség szerint megállapított fekvõbetegellátási idõtartamot veszi figyelembe. 2001-tõl az NHII az ápolási idõ csökkentésére irányuló
ösztönzõket vezetett be az el nem foglalt ágyak száma alapján.

Egészségügyi dolgozók
Az ország orvosainak számában 1999-ben mutatkozott visszaesés, azóta növekedés tapasztalható, de 100 ezer lakosra jutó számarányuk így is elmarad az EU-15 és az EU-10 átlagától. Az
ápolónõk számában folyamatos a növekedés. Az országban a lakosok számára vetítve több ápolónõ
dolgozik, mint a közép- és kelet-európai országok nagy részében. Közülük sokan az alap- és a járóbeteg-ellátásban tevékenykednek, a kórházi ápolónõk száma - ehhez viszonyítva - nem magas.

Gyógyszerpiac
Szlovénia gyógyszerfogyasztása viszonylag magas. A generikumok alkalmazása rendkívül elterjedt, bár erre kifejezetten ösztönzõ intézkedések nem születtek. Az országban a gyógyszerek
három listába sorolhatóak: a „pozitív” listán szereplõ gyógyszerek 100%-os támogatását a
kötelezõ és a kiegészítõ biztosítás 75-25%-ban állja, az „átmeneti” listán szereplõ szerek kötelezõ
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biztosítás általi térítése 25%-os. A negatív lista költségei a fogyasztókra hárulnak. A gyermekek,
tanulók és a súlyos betegek gyógyszerellátása térítésmentes, erre a kötelezõ biztosítás nyújt teljeskörû fedezetet.

Reformok
Szlovénia 2003-ban adta ki az Egészségügyi Reform Fehér Könyvét. A reform fõbb célkitûzései
– a méltányosság szem elõtt tartását szolgáló anyagi erõforrások biztosítása az egészségügyi ellátás
számára, a juttatások állampolgári igényekhez való igazítása, jobb hozzáférés biztosítása a szolgáltatásokhoz, integrált minõségbiztosítási rendszer kialakítása, az egészségügyi szabályozás, irányítás
hatékonyabbá tétele, az állami egészségügyi szektor megerõsítése, a kötelezõ és kiegészítõ biztosítás rendszerének átalakítása, a kötelezõ megerõsítése, a kiegészítõ visszaszorítása.
2004 végén, Szlovénia új jobbközép kormánya elvetette az önkéntes biztosítás visszaszorítására
irányuló intézkedéseket. 2005-ben az egészségügyi irányítás legfõbb célkitûzésének az állami és a
magánszektor közötti egyensúly megteremtését tekinti. A privát ellátást koncessziókkal kívánja
támogatni, és ösztönzõket vezet be a magántõke beáramlására az állami egészségügybe.
Az új beruházásokat elsõsorban az életet veszélyeztetõ súlyos betegségek kezelésére, és az
ehhez szükséges feltételekre - egészségügyi központok, szûrõállomások felállítása, költséges diagnosztikai berendezések beszerzése - fordítják. Hangsúlyos szerepet kap a rák elleni küzdelem: az
emlõrák szûrésére és megelõzésére kombinált betegellátó központokat alakítanak ki a mammográfiás központok és a rendelõintézetek összevonásával.
A kórházak által nyújtott sürgõsségi ellátás fejlesztése szintén kiemelt fontosságú feladat. A biztosítás terén a minisztérium kockázatkompenzáló jogszabályokat kíván foganatosítani az egészségbiztosítási járulékok szelektív emelésének megakadályozására. Szabályozni kívánják bizonyos szolgáltatási körök vonatkozásában a hozzájárulások mértékét, és intézkedéseket hoznak a munkahelyi hiányzások csökkentésére.
A minisztérium átfogó célkitûzései: az egészségügyi rendszer hatékonyságának növelése, a
lakosság magas szintû ellátásának biztosítása, az egészségügyi beruházások támogatása és az egészséges életmód elõsegítése.

FORRÁSOK
Health Care Systems in Transition. Slovenia. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_protection/
http://slonews.sta.si/index.php?id=1259
http://www.eiro.eurofound.eu.int/2004/12/feature/si0412302f.html
http://www.uvi.si/eng/slovenia/publications/slovenia-news/1761/1772/
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Cseho.

gyógyszer, gyógyászati
segédezsköz
vásárlásnál,
fogászat,
gyógyfürdõ

kormány, az
egészségbiztosítók felügyelete
Egészségügyi
Minisztérium
1995 óta vizitdíjat kell fizetni
(100 Ft), a díj
fizetése alól
kivételt
képeznek a
gyerekek, a
nyugdíjasok, és a
munkaképtelen
személyek.
Fogászati kezelés
(kivéve gyermekek, fiatalok
és megelõzés),
gyógyszerek

kormány, az Észt
Egészségbiztosítási Pénztár
felügyelete Szociális Ügyek
Minisztériuma
gyógyszer, gyógyászati
segédezsköz
vásárlásnál,
fogászat,
hálapénz

kormány, az
Országos Egészségpénztár
felügyelete
Egészségügyi
Minisztérium

munkavállaló
8,25%

8,25%

Törvény 1997,
kiterjesztés 1999,
központosítás
2003,
változtatás 2004

Letto.

vizitdíj, kórházi
napi térítési díj,
egyes nagy
értékû beavatkozások,
fogászati kezelés,
gyógyszerek

kormány, az
egészségbiztosítók felügyelete Jóléti
Minisztérium

Nincs járulék, az
általános adórendszeren keresztül fizetik a
hozzájárulást

1993

Egészségbiztosítás, egy állami,
8 regionális biztosító

Litvánia

gyógyszer, gyógyászati
segédeszköz,
gyógyfürdõ,
fogászat

kormány, az
Állami Betegbiztosító Pénztár
felügyelete
Egészségügyi
Minisztérium

munkáltató 17%
munkavállaló 3%

a bruttó
jövedelem 20%a

1991

Egészségbiztosítás, egy biztosító

Magyaro.

gyógyszer, gyógyászati
segédeszköz,
vásárlásnál,
fogászat
gyógyfürdõ,
hálapénz

kormány, az
OEP felügyelete
Egészségügyi
Minisztérium

munkáltató 11%
munkavállaló 4%

15%, és tételes
egészségügyi
hozzájárulás,
munkáltató fizeti

1991

Egészségbiztosítás, egy biztosító

Szlovákia

gyógyszer, gyógyászati segédeszköz
vásárlásánál, fogászat, gyógyfürdõ,
kórházi tartózkodási díj: naponta
50 korona (ugyanazon intézményban legfeljebb 21
napig), - járóbeteg- és szakellátási
vizitdíj: 20 korona,
- betegszállítás: kilométerenként 2
korona, - recept
felírási díj: 20 korona, -ügyeleti orvoshoz fordulás:
50 korona, hálapénz

kormány, az
egészségbiztosítók felügyelete
Egészségügyi
Minisztérium

munkáltató 10%
munkavállaló 4%

14%

1994

Egészségbiztosítás, többbiztosítós rendszer, 2
állami (a lakosság
78%-át biztosítja), és 3 magán biztosító

Szlovénia

gyógyszer, gyógyászati
segédeszköz,
vásárlásnál,
fogászat
gyógyfürdõ, 550%-os arányban: szervátültetés, magasfokú
mûserezettséget
igénylõ és elektív eljárások

kormány, az
egészségbiztosítók felügyelete
Egészségügyi
Minisztérium

munkáltató 6,36%
munkavállaló
6,36%

12,72%

1992

Egészségbiztosítás, egy állami
biztosító, 2
kiegészítõ
magánbiztosító

EU-15

EU-10
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A közvetlen lakossági
kifizetések jellemzõi

Társadalombiztosítás
felügyelete

munkáltató téríti

a bruttó
jövedelem
13%-a

1992

Lengyelo.
Egészségbiztosítás, egy biztosító

10:36

munkáltató 9,0%
munkavállaló
4,5%

13,50%

Járulékok
összesen

Észto.
Egészségbiztosítás, egy biztosító

2005.12.09.

Járulékok megoszlása

1991

Egészségbiztosítás, több-biztosítós rendszer,
1 állami, 8 ágazati (iparági)
biztosító

Társadalombiztosítás
kezdete

Az egészségügy
alaprendszere
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Kórházi ágyak/100000 2002
Magán kórházi ágyak
az összes kórházi
ágy %-ában 2002
Átlagos ápolási idõ 2002
Átlagos ápolási idõ
akut kórházakban 2002
Szolgáltatás finanszirozás:
alapellátás
6,9
fejkvóta,
szolgáltatásonként a német
pontrendszer
egy módosított
változata
alapján, alap havi
juttatás

8,5

10,83
8,36

11,36
11,3

fejkvóta és szolgáltatások kombinációja

595,3

860,23

többsége állami
vagy önkormányzati tulajdonú

fejkvóta

1,98
7,9

557,14

nagy része állami,
ill. önkormányzati
tulajdonú, az
orvosok és
nõvérek
közalkalmazottak

fõként utazási
biztosítás

Litvánia
minimális

fejkvótából kiinduló
vegyes finanszírozás

1,67
10,95

775,41

fõként állami,
önkormányzati
intézmények,
non-profit formában
mûködtetve,
helyenként az
alkalmazottak
szövetkezetei

egészségügyi centrumok, részben
az orvosok tulajdonában, részben kommunális
tulajdonban valamint magánorvosok egyéni és
csoportpraxisban

6,85

korrigált
fejkvóta és fix
díj

8,15
fejkvóta

2,64
8,49

785,07

többség állami,
önkormányzati
tulajdon, magán
non-profit a
kórházi ágyak
2,6%-a,
közalkalmazott
orvosok és
nõvérek

kórházi ambulanciák és gondozók
állami, önkormányzati tulajdonban

vállalkozó háziorvosok, praxisban

fõként utazási
biztosítás

Magyaro.
minimális

0,17
10,7

894,5

állami, önkormányzat,
közalkalmazott
orvosok és
nõvérek

rendelõintézete,
egészségügyi
központok, állami, önkormányzati tulajdonban

többségében ön- többsége állami,
kormányzati tulaj- önkormányzati
don, növekvõ
privát egyéni vagy
csoportpraxis

fogászati keze- lés,
szanatórium, rehabilitáció,
gyógyszerkiadások

növekvõ

Letto.
minimális,

fejkvóta

8,8

3,25
9,4

768,99

többsége állami,
önkormányzati
tulajdonú, az
orvosok és
nõvérek
közalkalmazottak

önálló rendelõk,
valamint rendelõintézetek,
kórházi ambulanciák állami, és
önkormányzati
tulajdonban

privát praxis

utazási biztosítás és
biztosítási csomag
kereskedelmi biztosítók révén

fejkvóta és szolgáltatások kombinációja

6,57

0,22
8,1

508,44

állami tulajdonúak, az
orvosok és
nõvérek
közalkalmazottak

kórházak ambulanciái, rendelõintézetek állami
tulajdonban

állami és privát
praxis (egyéni és
csoport)

kiegészítõ biztosítás
co-payment
fedezésére

Szlovákia
Szlovénia
2004-tõl törvény kiegészítõ magánbiztosítás (a lakosság
engedélyezi
90%-ára terjed ki)

6,87(2001)

9,74(2001)

600,12

EU-15

7,73

4
8,81

665,83

EU-10
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többsége állami
vagy önkormányzati tulajdonú, az orvosok
és nõvérek
közaalmazottak

egyéni vagy csoportpraxis, integrált egészségügyi
központok
önkormányzati
tulajdonban

állami és privát
praxis (egyéni és
csoport)

fõként utazási
biztosítás

Lengyelo.
minimális
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Kórház tulajdoni szerk.,
kórházi orvos jogállása

többségében
kórházi ambulanciák, állami, önkormányzati tulajdonban

vállalkozó családorvosok, önállóan vagy csoportpraxisban

fõként utasbiztosítás

Észto.
minimális
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önálló rendelõk,
valamint rendelõintézetek,
kórházi ambulanciák éllami, önkormányzati tulajdonban

privát praxis

fõként utazási
biztosítás

Cseho.
minimális

2005.12.09.

Járóbeteg szakellátás:
tulajdon, szakorvos jogállása

Alapellátás:
tulajdon, háziorvos
jogállása

A magánbiztosítás
által fedezett
szolgáltatások

Magánbiztosítások
mértéke
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Lengyelo.

kórházi felvétel
szerint (az
ápolási idõ és a
szolgáltatástípus
figyelembevételével)

szolgáltatások
szerint

Letto.

Litvánia
szolgáltatások
szerint

diagnózis csopor- esettípus szerint
tok szerint,
kórházi nap
szerinti térítés,
terjedõben az
esetátalány

pontrendszer,
fejkvóta

esetátalány
alapján

44,47

0,97(2001)

71,2(2001)

20,8(2001)

717,89

224,23

63,24

46,65

háziorvos szintjén

esetmodell
alapján

Számszaki adatok forrása: WHO/HFA, 2005
*
Social protection in the 13 cancidate counries, Directorate-General for Employment and Social Affairs, 2003
** EurActiv: http://www.euractiv.com/Article?tcmuri=tcm:31-131255-16&type=Overview

84,5

260

37,3

712,97

322,21

154,45

Szlovénia
eset-modell
szerint

4,61(2001)

817,99

357,99

107,24(2201)

102,45

EU-15

643,36

277,64

139,13

62,95

EU-10
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6(2001)

2,3

27,6

854,97

4,6

775,94

319,45

62,5

511,03

399,42

50,6

26,3

24,8

486,22

299,02

65,99
177,49

77,4

642,18

971,1

230,35

74,95
141,71

Szlovákia
szolgáltatásokon
alapuló
pontrendszer
szerint szerint

háziorvos szintjén háziorvos szintjén

HBCS teljesítményfinanszírozás, folyó
kiadás OEP,
amortizáció a
tulajdonost terheli

298

314,14

350,46

43,91
91,46

Magyaro.
feladatfinanszírozás (gondozóintézetek),
teljesítményfinanszirozás
(általános járóbetegellátás)
német
pontrendszer
alapján
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253

62,93
139,85

72,42

háziorvos szintjén háziorvos szintjén háziorvos szintjén háziorvos szintjén

kórházi nap
szerinti térítés,
terjedõben az
esetátalány

120,28

háziorvos szintjén

teljesítmény
alapján

Észto.
szolgáltatásokon
alapuló
pontrendszer
szerint

10:36

Szabad orvosválasztás
Háziorvosok
száma/100000, 2002
Szakorvosok
száma 100000, 2002
Összes orvos
száma/100000,2002
Ápolók
száma/100000,2002
Teljes gyógyszer-kiadás
az összes egészségügyi
kiadás %-ban, 2002
Egy fõre jutó
gyógyszer-kiadás,
PPP$, 2002
Közfinanszirozású
gyógyszerkiadások
az összes gyógyszerkiadás
%-ában, 2002
Az orvosi intézmények
teljes tõke-beruházási
költségei
az összes egészségügyi kiadás
%-ban,
2002

Cseho.

szolgáltatásokon
alapuló
pontrendszer
szerint

2005.12.09.

Szolgáltatás finanszirozás:
fekvõbeteg-ellátás

Szolgáltatás finanszirozás:
járóbeteg szakellátás
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EGÉSZSÉGÜGYI

INTÉZMÉNYEK

EGYSÉGESÍTETT
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁSA
Készítették:
Dr. Kincses Gyula
és az Egészségügyi Rendszertudományi Iroda munkatársai

Az egészségügyi rendszer átalakításában alapvetõ folyamat az egészségügyi ellátás minõségének
egységesített, számonkérhetõ fejlesztése, a protokollszerû, transzparens mûködés arányának javítása.
Ugyanilyen fontos – és az elõzõtõl elválaszthatatlan – folyamat a betegek tájékozott választásának, a
„tájékozott és értéktudatos fogyasztói magatartás” kialakításának segítése.
A fejlett államok egészségügyének egyik alaptendenciája, hogy az igénybevétel szakmai irányítása mellett a beteg valós információkon alapuló választása is felértékelõdik, azaz megfelelõ tájékoztatással, nyilvános és hiteles információk közzétételével csökkenteni kívánják az egészségügyi közgazdaságtan egyik
alaptételének, az információs aszimmetriának a hatását.
Ennek egyik példája Németország, ahol – átmeneti idõ után – törvény kötelezi a kórházakat az úgynevezett „Strukturált minõségbiztosítási jelentés” közzétételére. Szlovákiában szintén kötelezõ lesz az
intézményeknek adataikat nyilvánosságra hozni. Számos ország példája bizonyítja még, hogy egységes
szerkezetbe foglalt összehasonlítások segítik az intézmények teljesítményét illetõen a transzparenciát a
betegek, a szakemberek és a finanszírozók számára egyaránt.
Ezt a gyakorlatot célszerû lenne Magyarországon is meghonosítani.
A kötelezõ bevezetés Magyarországon nem tûnik célszerûnek. Egy olyan megoldás javasolható,
amelyben egy három-oldalú munkaértekezlet-sorozat (a továbbiakban: munkacsoport) határozná meg
az egységesített lakossági tájékozatók/beszámolók elvárt szerkezetét, tartalmát.
A beszámolók készítése és nyilvánosságra hozatala nem lenne kötelezõ, de:
➤ csak teljes, minden részében kitöltött beszámoló hozható nyilvánosságra,
➤ a beszámoló léte bizonyos konzekvenciákkal jár.
A beszámolónak – vélhetõen, illetve null-hipotéziként állítva – az alábbi fõ területeket célszerû érintenie:
➤ az intézmény „képességei” (osztályok, profilok, ezeket megalapozó kiemelt eszközök, szakemberek),
➤ az intézmény jellemzõ tevékenysége („top” HBCS-k, beavatkozások),
➤ beteg-panaszok és kimenetelük (panaszok, betegjogi képviselõ tevékenysége, perek stb.),
➤ az intézmény minõségügyi rendszere,
➤ az intézmény speciális szolgáltatásai (fizetõs és nemfizetõs többletszolgáltatások: hotel, Internet,
internetes elõjegyzés, hitéleti magatartás támogatása stb.).
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A munkacsoport javasolt összetétele:
➤ a betegek képviselete: a Közalapítvány delegáltjai,
➤ a szolgáltatók képviselete: MKSZ,
➤ a szakmapolitika képviselete: EüM és Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet.
A technikai szervezést az ESKI vállalja.
Javaslatom szerint a munkacsoport tesz majd részletes javaslatot az alábbiakra:
➤ A beszámoló tartalmi elemei (részletes, taxatív meghatározás);
➤ A beszámoló validálása, hitelesítése;
➤ A publikáció módja, helye (papír és/vagy WEB, EüM honlap, Dr.Info, MKSZ és ESKI honlap stb.,
esetleg a beszámolókra épített összegzõ keresõfelület);
➤ Kapcsolódó következmények: pl.: a beszámoló feltétele bizonyos díjak odaítélésének, esetleg
pályázatoknak stb.

Budapest, 2005. július 25.
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STRUKTURÁLT
MINÕSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉSEK

NÉMETORSZÁGBAN
Elõzmények
Németországban, a 2004. január elsején életbe lépett egészségügyi reformprogramban kiemelt szerepet kapott a jobb minõség és hatékonyság célkitûzése
(minõségbiztosított kezelési programok, Egészségügyi minõség és hatékonyság
kutató intézet létrehozatala – Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen), valamint a hatékonyabb kommunikáció (lakossági információk)
kialakítása.
A minõségügy fontos elemei a minõségbiztosítási jelentések. A jelentések tartalmával és
terjedelmével kapcsolatban 2003 decemberében született megállapodás (Vereinbarung gemäß
§ 137 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 SGB V über Inhalt und Umfang eines strukturierten Qualitätsberichts
für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser) a Betegpénztárak Fõszövetségei, a Magán
Egészségbiztosítók Szövetsége, a Német Kórházszövetség, a Szövetségi Orvosi Tanács és a
Német Ápolási Tanács között. 2004. február negyedikén ugyanezek a szervezetek újabb megállapodást írtak alá a kórházak minõségbiztosítási jelentésének kötelezõvé tételérõl. A megállapodás értelmében 2005. augusztusáig, a továbbiakban pedig kétévente minden társadalombiztosítással szerzõdött kórháznak (beleértve a pszichiátriai és neurológiai intézeteket, akut
ill. rehabilitációs ágyakkal rendelkezõ kórházakat) el kell készítenie a strukturált minõségbiztosítási jelentést és azt elektronikus formában kell eljuttatnia a betegpénztárak tartományi
szövetségeinek, a kiegészítõ pénztárak szövetségeinek és a Magán Egészségbiztosítók
Szövetségének. A német kórházak közül sokan már 2004-ben nyilvánosságra hozták jelentésüket.
A strukturált minõségbiztosítási jelentések a beutaló orvosokhoz, a betegbiztosítóhoz és a biztosítottakhoz ill. betegekhez egyaránt szólnak. A jelentések célja a kórházak által nyújtott szolgáltatások és minõség nyilvánossá tétele, ill. ezek összehasonlíthatóságának javítása. A kórházakról
ill. a kórházakban igénybe vehetõ szolgáltatásokról, valamint az ott folyó minõségmenedzsmentrõl szolgáltatott részletes információk révén a beutaló orvosok, a betegpénztárak és maguk a biztosítottak ill. betegek is jelentõs segítséget kapnak a kórház értékelése és kiválasztása során. A
jelentések fontos szerepet töltenek be a kórházak közötti verseny fokozásában is. A strukturált
jelentésekbõl kiderül ugyanis, hogy hogyan és hol keletkezik ún. „minõség” a kórházakban.
Láthatóvá válik például, hogy mennyire optimálisak a különbözõ folyamatok, a betegfelvétel, az
operációk, a betegek elbocsátásának tervezése, az eszközgazdálkodás és milyen a dolgozók szakmai felkészültsége, milyenek továbbképzési lehetõségeik, motiváltságuk, mennyire vevõorientált
az intézmény ill. a minõségmenedzsment. A jelentésben tehát a kórházak arra is törekednek, hogy
bemutassák, milyen tevékenységet folytatnak az intézmények a minõség javítása érdekében.
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Jogszabályi háttér
A német társadalombiztosítási törvénykönyv (SGB) V. fejezetének különbözõ paragrafusai,
alapvetõen a 137. paragrafus (minõségbiztosítás a társadalombiztosítással szerzõdött kórházakban) szabályozza a németországi kórházak minõségbiztosítással kapcsolatos teendõit, a minõségbiztosítási intézkedéseket és a minimum követelményeket.
E törvény szerint:
➤ meghatározza az indikációkra és minõségre vonatkozó kritériumokat a kórházi kezelés
keretén belül elvégzett diagnosztikai és terápiás szolgáltatások tekintetében (orvostechnikai
szolgáltatás, orvosok továbbképzése, az eredmények minõsége),
➤ a tervezhetõ ellátások katalógusát a kórház-finanszírozási törvény 17 és 17b paragrafusai
szerint szabályozza (a kezelések eredménye nagyban függ a nyújtott szolgáltatások számától,
meghatározandó a minimális mennyiség a szolgáltatásokra nézve orvosonként vagy kórházakként),
➤ szabályozza a beavatkozások elõtti második szakvélemény kérésének alapelveit,
➤ meghatározza a térítések csökkentését azon kórházak részére, melyek a minõségügyi
kötelezettségeket nem teljesítik,
➤ felsorolja a kétévente nyilvánosságra hozandó strukturált minõségbiztosítási jelentés
tartalmi és egyéb kritériumait

A strukturált minõségbiztosítási jelentés tartalma
A társadalombiztosítással szerzõdött kórházak strukturált minõségbiztosítási jelentésének
szerkezetét a társadalombiztosítási törvénykönyv alapján a fent említett - 2003. december harmadikán kötött - megállapodás részletezi.
A jelentések három fõ részbõl állnak, melyek a következõk:
1. Bevezetés
A minõségmenedzsment rövid bemutatása
2. Általános rész
Ez a rész tartalmazza a kórházzal kapcsolatos legfontosabb információkat:
➤ az intézmény általános jellemzõi és szolgáltatási adatai: az intézmény szolgáltatási profiljai,
TOP 30 DRG, berendezések (CT, MRI, PET), terápiás lehetõségek,
➤ szakmai osztályokra vonatkozó strukturális és szolgáltatási adatok: belgyógyászat, általánosés baleseti sebészet (TOP 10 DRG, 10 fõ diagnózis, 10 leggyakoribb operáció), aneszteziológia,
➤ ambuláns ellátás esetszámai,
➤ a munkatársak szakmai felkészültségre vonatkozó adatok (orvosok és ápolók osztályonkénti száma, végzettség, továbbképzések)
➤ külsõ minõségbiztosítás: szolgáltatás területei, intézkedések
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3. A belsõ minõségbiztosítási rendszer
A kórház minõségpolitikájának és minõségmenedzsmentjének részletes bemutatása (belsõ minõségbiztosítás, a minõségmenedzsment felépítése, minõségügyi értékelés, minõségmenedzsment projektek).

Nyilvánosság
A strukturált minõségbiztosítási jelentések jobb megértésének lehetõvé tétele érdekében,
mivel azok nem utolsó sorban a biztosítottakhoz is szólnak, készült két szójegyzék, ahol szakkifejezéseket közérthetõ nyelven fogalmazták meg. Mindkét szójegyzék (nem végleges, állandóan
bõvülõ listákról van szó) elérhetõ az Interneten. Az elsõ szójegyzékben 470 bejegyzés található,
amely az alap DRG-k orvosi körökben használt kifejezéseit ill. egy egyszerûbb, közérthetõbb megfogalmazást is tartalmaz. A második jegyzék operációs eljárások orvosi körökben használt és
közérthetõ megnevezéseit tartalmazza (TOP 200 operációs eljárás).
A jelentések interneten is megtalálhatók, elérhetõségük: https://www.g-qb.de/

Vélemények a minõségbiztosítási jelentésekrõl
Az Általános Helyi Betegbiztosító (AOK) nehezményezi a mostanra elkészített jelentésekkel kapcsolatban, hogy azoknak kevés a bizonyítóereje, hisz pontosan a kórházakban keletkezett valódi minõség
megállapításához nem szolgálnak releváns információkkal. A kezelések eredményességérõl ill. sikertelenségérõl például semmilyen információt nem lehet találni a jelentésekben, melyek pl. a komplikációkból, az elbocsátás utáni történésekbõl (a beteg újrafelvétele) ill. ilyen és ezekhez hasonló további adatok elemzésébõl válnának értékelhetõvé. A jobb összehasonlítás érdekében ezért az AOK és
a Helios klinikahálózat 2006-ra a kórházak ily módon történõ összehasonlítását tervezi.
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1. melléklet
A bad scwalbachi kórház strukturált minõségbiztosítási
jelentése
Az alábbiakban példaként a jelentési kötelezettségüknek eleget tevõ kórházak közül a bad
schwalbachi kórház strukturált minõségbiztosítási jelentésének rövid ismertetése olvasható. A
jelentések jobb megértését és áttekinthetõségét szolgálja még a jelentésben elõforduló táblázatok közül néhány táblázat magyar fordításának közlése.

STRUKTURÁLT

MINÕSÉGBIZTOSÍTÁSI JELENTÉS (KIVONAT)

2004-ben a kórházban fõként szív és érrendszeri betegeket kezeltek: a kezelt betegségek közül
346 esettel a szívgyengeség és vérnyomáscsökkenés álltak az élen. A légzõszervek fertõzéses ill.
gyulladásos megbetegedésével 161 beteget kezeltek a kórházban, 132 angina pectoris ill. szívinfarktussal fenyegetõ esetet tartottak nyílván. Csaknem azonos számú betegnél (131) hajtottak
végre a lábon korrekciós ortopédiai beavatkozást. Agyvérzéssel 93 pacienst kezeltek és 90 beteg
kezelésére került sor a gyomor vagy emésztõszervek megbetegedései miatt.
Nem véletlenül ilyen magasak a számok ezen a területen: a gasztroenterológia az intézetben
lévõ szakorvosi praxisnak köszönhetõen a legfõbb szolgáltatások közé tartozik. A gasztroenterológián kívül az érsebészet tartozik a kórház fõ tevékenységi körébe. Az intézmény különösen
büszke az alkalmazott minimalinvazív sebészeti eljárásokra, melyek elvégzéséhez egy modern
készülék áll rendelkezésre. A speciális szolgáltatások közé tartozik a posztoperatív fájdalomterápia. Az ambuláns területen fõként visszér-operációkat végeztek, csavarok, drótok
csontból való eltávolítására és biopsziára került sor. A betegek ellátásának és a nyújtott szolgáltatások javításának érdekében jelenleg épül ki a kórház minõségmenedzsmentje.
A minõség értékelése során eddig a betegek megkérdezésére ill. bizonyos indikátorok (pl.
posztoperatív sebfertõzések ill. ismételt operatív beavatkozások) figyelembe vételére
támaszkodott a kórház. A 2004. októbertõl decemberig tartó véleménykérés alapján a kórház túlnyomó többségében jó ill. kiváló értékelést kapott. Kevésbe jó osztályzat is született azonban;
fõként a szobákat és a személyzet nyíltságát illették kritikával ill. tettek javaslatokat az itt jelentkezõ problémák orvoslására.
Berendezések
Rendelkezésre áll
igen
CT*
x
MRI
Szívkatéter labor
PET
EEG
Angiográfia*
x
Alváslabor
* letelepedett radiológusokkal való együttmûködésben

nem
x
x
x
x
x

Rendelkezésre állás
a nap 24 órájában
igen
nem
x
x
x
x
x
x
x
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A 30 legjelentõsebb DRG
Rangsor
1
2
3
4
5
6
7
8

DRG
F62
E62
F72
I20
F20
F73
B70
G67

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

I03
G09
I18
B80
F67
K60
H08
V60
I04
E65
I68

20
21
22
23
24
25
26
27

B63
I16
T60
F63
G47
I08
I30
F60

28
29
30

I13
G49
G65

Leírás
szívgyengeség és vérnyomáscsökkenés
légzõszervek fertõzéses ill. gyulladásos megbetegedése
angina pectoris ill. szívinfarktus
lábon végrehajtott korrekciós ortopédiai beavatkozás
vénák elkötése ill. eltávolítása
megmagyarázhatatlan ájulásos esetek
agyvérzés
a nyelõcsõ, a gyomor vagy az emésztõszervek
gyulladásos és egyéb megbetegedései
csípõmûtét
lágyéksérv- és combsérvmûtét
térd- és könyökizület operációk
agyrázkódás
magasvérnyomás
diabetes és szövõdményei
az epehólyag mikrosebészeti eltávolítása
alkoholmérgezés és elvonókúra
a térdizület pótlása, térdprotézis
obstruktív légúti megbetegedések
gerinctörés és gerinckopás operációs beavatkozás
nélküli kezelése
dementia és az agy más krónikus megbetegedései
vállizületen végzett beavatkozások
vérmérgezés
vénás vérrögképzõdés
gyomortükrözés az emésztõszervek súlyos megbetegedése esetén
csípõ vagy combtörés esetén végzett mûtétek
térdizületen végzett beavatkozások
keringési megbetegedések akut szívinfarktussal invazív
kardiológiai diagnosztika nélkül
boka-, lábszár- ill. felkartörés esetén végrehajtott operációk
végbél- ill. gyomortükrözés (egynapos fekvõbeteg-ellátás)
különbözõ okokra visszavezethetõ bélelzáródás

Terápiás lehetõségek
Rendelkezésre áll
igen
Fizioterápia

nem

x

Dialízis

x

Logopédia

x

Ergoterápia

x

Fájdalom-terápia

x

Véradás

x

Csoportos
pszichoterápia

x

Egyéni
pszichoterápia

x

Pszichoeducatio
Thrombolysis
Sugárterápia

x
x
x

Esetszám
346
161
132
131
114
101
93
90
87
82
81
70
69
68
63
63
59
58
57
55
55
53
51
51
45
43
42
39
39
37
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Szakképzettség – Orvosok
Az SGB V §301 paragrafus szerinti kulcs

0100
1500
3600

Osztály

A foglalkoztatottak
száma

Továbbképzésben
levõ orvosok száma

Továbbképzésüket
befejezõk száma

fõ

Teljes
munkaidõben

8
8

7,03
6,03

2
5

3
3

Belgyógyászat
Általános sebészet
Aneszteziológia
és sürgõsségi ellátás

5

5,00

2

3

Összesen

21

18,06

9

9

Szakképzettség – Ápolók
A foglalkoztatott

A diplomás

A diplomás

A betegápolók

paragrafus szerinti

Az SGB V §301

Osztály

ápolószemélyzet

nõvérek/ápolók

nõvérek/ápolók

és asszisztensek

kulcs

száma

(3év)

(3év)

százalékos

százalékos

százalékos

aránya

aránya

aránya, plusz

(1év)

megfelelõ
szakmai
továbbképzés
fõ

Teljes
munkaidõben

0100

Belgyógyászat

51

22,72

73,00 %

0,00 %

16,00 %

1500

Általános sebészet

46

25,96

81,00 %

8,00 %

12,00 %

3600

Aneszteziológia
100,00 %

22,00 %

0,00 %

és sürgõsségi ellátás

27

9,23

Összesen

124

54,91

FORRÁSOK:
Arzt und Krankenhaus, 2005, 78, 2, 51-53
http://www.krankenhaus-aok.de/m04/m04_05/
http://www.krankenhaus-aok.de/m04/m04_05/m04_05_04/index.html
http://www.wka.de/ecomaXL/index.php?site=wka_akut_qualitaetsberichte_2004
http://www.medizininformatik-treffpunkt.de/article.php?articleID=3575&cat01=4&cat04=12
http://www.aerztezeitung.de/docs/2005/06/20/111a0203.asp?cat=/computer
http://www.die-gesundheitsreform.de/presse/pressemitteilung/dokumente/2005_1/pm_2005-02-24-33.html
http://www.aok-bv.de/bundesverband/politik/agenda/reform/index_02911.html
http://www.diegesundheitsreform.de/presse/irb/interviews/2004/040712_interview_sawicki.html?param=gl
http://www.die-gesundheitsreform.de/zukunft_entwickeln/iqwig/grundlagen/index.html
http://www.iqwig.de/
https://www.g-qb.de/(S(5t4idw45aznmb245s22lib45))/document/input/pdf/260611602-01-2004-pdf.pdf
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2. melléklet
Egészségügyi szolgáltatók teljesítményének összehasonlítása

SZLOVÁKIA
Egészségbiztosítók felelõsek lesznek az egészségügyi szolgáltatások megvásárlásért a betegek
számára, s ehhez olyan szabályokat kell kidolgozni, amelyek biztosítékul szolgálnak a szerzõdések
megfelelõ összeállításához és a szolgáltatások igazságos értékeléséhez. Az egészségbiztosítók
indikátorok alapján ranglistát fognak készíteni a különbözõ szolgáltatókról a nyújtott szolgáltatások minõsége (az akut és a krónikus ellátás arányát is figyelembe véve), az anyagi-technikai felszereltség és a személyzet szakmai felkészültsége alapján. A szolgáltatóknak a rangsorban elért helyét
figyelembe veszik a szerzõdési feltételek megszabásánál.
Forrás: Zdravotnícke noviny, 21/2005 (2005. május 26.), 25/2005 (2005. június 23.) Hospodárske
noviny, 2005. június 15., július 11.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
Angliában és Walesben az egészségügyi ellátó szervezetek teljesítményének értékelését a
Healthcare Commission (Egészségügyi Bizottság) végzi. A Bizottság 2004 áprilisában jött létre a
2003-as egészségügyi és szociális törvény megalkotása nyomán. Célja a hiteles és megbízható
információ gyûjtése és az így szerzett információ felhasználása a minõség javítására.
A teljesítmény-indikátorok az egészségügyi trösztök tevékenységének kimutatására gyûjtött
információk, melyek a kormány NHS-t érintõ célkitûzéseit, valamint más szélesebb teljesítmény
mérési területeket érintik (pl. személyzet és betegek felméréseit). Az osztályozás nem nyújt
átfogó képet az NHS szervezetek teljesítményének minden aspektusáról, jelenlegi formájában a
kezelés kimeneteleinek több mértékét nem tartalmazza.
A teljesítmény rangsorolás a teljes szervezetre érvényes, nem egyes szolgáltatásokra. A
minõsítõ bizonyítvány teljesítmény indikátorai az NHS Tervben lefektetett feltételek széles
skáláját tartalmazzák. Az indikátorok klinikai, kapacitás, képesség és betegközpontúság szerint
csoportosítottak. Valamennyi tröszt eredményei letölthetõk táblázat formájában. A teljesítmény
értékelõ grafikonokon keresztül a trösztök közötti rangsorolás összehasonlítása is lehetséges. Az
interneten az információk ellátóhelyre beazonosítva megtalálhatók. A teljesítmény értékelõ webhely a következõ keresési lehetõségeket nyújtja:
➤ alapkeresés – tröszt neve,
➤ haladó keresés – név, osztályozás, egészségügyi hatóság vagy tröszt típusa szerint,
➤ csoport (cluster) keresés – adott típusú csoporton belüli trösztök,
➤ földrajzi keresés – egészségügyi hatóság területén található trösztök.
Az Egészségügyi Bizottság az NHS személyzet és a betegek felméréseit is végzi. Angliában 2003ban 21 egészségügyi hatóság 572 trösztjének 200.000 alkalmazottja vett részt a felmérésben.
A beteg felméréseket az alapellátási trösztökben (PCT) végezték a következõ területeken:
➤ elérhetõség és várakozási idõ,
➤ jobb információ, nagyobb választás,
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➤ kapcsolatok építése,
➤ tiszta, kényelmes, barátságos hely,
➤ biztonságos, jó minõségû, koordinált ellátás.
A beteg felmérések kiegészítik az ellátók teljesítmény értékelését azáltal, hogy hasznos információval szolgálnak a szolgáltatásról.
Forrás: http://www.eski.hu/hol/cikkh.cgi?id=435

HOLLANDIA
Összhangban az egészségügyi intézményeket érintõ 1996-os minõségügyi törvénnyel
(Healthcare Quality Law for Healthcare Institutions), a holland Egészségügyi Minisztérium elrendelte, hogy az egészségügyi intézményeknek szigorú szabályok között kell megvalósítaniuk egy
strukturált és programozott minõségügyi rendszert a betegellátás minõségének javítására és
ellenõrzésére. 2002-ben az egészségügyi miniszter kötelezõvé tette a minõség menedzsmentet,
2003-ban pedig a következõ intézkedési csomagot vezette be:
➤ Benchmarking az alapellátásban és 10 kísérletre kijelölt kórházban,
➤ Indikátorok bevezetése a biztonságosabb és jobb ellátás érdekében,
➤ Minõséggel, újítással és a hatékonysággal kapcsolatos programok a betegbiztonság és
betegközpontú ellátás prioritásával.
A teljesítményt a holland egészségügyi felügyelõség (Dutch Inspectorate of Health Care) ellenõrzi két kutatóintézet bevonásával.
1997 óta a kórházak teljesítményének minõségét rendszeresen értékelik, az értékelést közzéteszik.
Forrás: http://www.who.dk/observatory/Hits/20041022_3

SVÁJC
A kantonok szintjén található összehasonlító értékelés a kórházak teljesítményérõl.
Forrás: http://www.obs-vs-sante.ch/documents/rapport_hopitaux_2003_fr.pdf

FRANCIAORSZÁG
A magánklinikák értékelését tették közzé a médiában.
Forrás: http://www.abhbvz.be/francais/revue/hb245/rogerfrance.html

AUSZTRÁLIA
Az egészségügyi ágazat teljesítmény indikátorairól szóló országos jelentést (National Report on
Health Sector Performance Indicators) az országos egészségügyi teljesítményt vizsgáló bizottság
végzi (National Health Performance Committee). Korábban a teljesítményrõl szóló jelentések
egészségügyi és egészségügyi szolgáltatási indikátorokra koncentráltak, 2001-tõl az NHPC kidol-
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gozott egy szélesebb országos egészségügyi teljesítmény értékelõ keretet, melyet az éves jelentésekben használnak. Ebben már az egészségügyi indikátorok mellett az egészségi állapot és az
egészség meghatározók indikátorai is helyet kaptak.
Forrás: http://www.health.qld.gov.au/nathlthrpt/performance.asp

USA
Medicare 2004-tõl követeli meg az amerikai kórházaktól, hogy 10 minõségi mérték alapján
szolgáltassanak adatokat, és helyezzék fel az információkat az internetre. A Consumers Union
fogyasztóvédelmi csoport is sürgeti az államokat, hogy készítsenek jelentéseket a fertõzési
rátákról. Négy államban - Illinois, Pennsylvania, Florida és Missouri – már léteznek erre törvények.
A Medicare égisze alatt mûködõ Hospital Quality Initiative (Kezdeményezés a Kórházak
Minõségéért) és a Hospital Quality Alliance (Szövetség a Kórházak Minõségéért) küldetése, hogy
javítsa az egészségügyi ellátást az információ szolgáltatásán keresztül. A kórházak által nyújtott
adatokat negyedévenként frissítik. Webhelyük a Centers for Medicare & Medicaid Services,
országos kórházszövetségek, akkreditáló szervezetek, fogyasztóvédõk és más szervezetek
együttmûködésének eredményeképpen jött létre.
Forrás: http://www.eski.hu/hol/cikkh.cgi?id=433
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SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS
AZ ALAP SZOLGÁLTATÁSCSOMAG MEGHATÁROZÁSA
EU TAGORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYÉBEN

NÉHÁNY

Készítették:
Dr. Kincses Gyula
és az Egészségügyi Rendszertudományi Iroda munkatársai

Általános megfontolások
A kötelezõ – szolidaritás elvû, a társadalmi igazságosságot megvalósító – egészségbiztosítási/ellátórendszerek a világon mindenütt fenntarthatósági problémákkal küzdenek, hiszen mind a
szükségletek, mind az alkalmazható technológiák dinamikusan növekednek, ugyanakkor a gazdaságilag aktív és inaktív lakosság arányának eltolódása forrás-szûkülést okoz. Ez rákényszeríti a
kormányokat, hogy a kötelezõ társadalombiztosítás alapján, illetve az állami egészségügyi szolgálatok által nyújtott egészségügyi szolgáltatások körét, eljárásrendjét, illetve a vállalt kockázatokat pontosabban határozzák meg, és ez a meghatározás általában valamilyen szûkítést jelent.
Ugyanakkor a „csomag” meghatározásának nincs egységes gyakorlata: mind a tartalma, mind a
meghatározás technikája, illetve részletessége országonként igen eltérõ. Ennek megfelelõen:
➤ Helyenként a meghatározás elvi kereteket tartalmaz:
„célszerû szolgáltatások, amelyek eleget tesznek a szükségesség és gazdaságosság elvének”
(pl. Németország).
➤ Másutt tevékenységeket, idõnként diagnózishoz kötött szolgáltatási csoportokat
nevesítenek tág kategóriákba foglalva:
pl.: fertõzõ betegségek diagnosztizálása és kezelése, munkahelyi balesetek, foglalkozási ártalmak, diabetes, sclerosis multiplex és psoriasis kezelése és rehabilitációja (Szlovénia).
➤ Az országok harmadik csoportjában BNO kódok szerinti lista összeállítására törekednek
(Szlovákia).
Az a következtetés elsõ körben is levonható, hogy egy egységes, az összes lehetséges ellátásokat felsoroló tevékenység-katalógus (OENO kódállomány jellegû lista) egyik országban sem
létezik, sokkal inkább jellemzõ egy probléma-katalógus, ami biztosítási terminológiával élve a biztosított káreseményeket, és nem az elhárításukra szolgáló technikákat tartalmazza. Pontosabban:
azt kívánják meghatározni, hogy az egyes „biztosított” káresemények esetében milyen kárelhárítási/kárenyhítési eljárásokat fizet a biztosító, és milyen feltételek mellett.
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A második következetés, ami levonandó, hogy ha egyes országban létezik is egy katalógus jellegû
tevékenység-lista (pl. Németországban az Einheitlicher Bewertungsmaßstab elnevezésû katalógus), ez
önmagában nem alkalmas a biztosított jogosultságainak az integrált publikálására, mert csak egyéb
törvényekkel (jogosultság, jogviszonyszerzés stb.) összeolvasva határozza meg a konkrét jogosultságot.
Tételes felsorolásból álló teljes katalógus - amely az indikációkat és a hozzájuk kapcsolódó
beavatkozásokat tartalmazza a korlátozásokkal kiegészítve - a szándék szintjérõl a kimunkálás
folyamatába került projektként Szlovákiában létezik, ismereteink szerint igényként még Lengyelországban, Németországban, az Egyesült Királyságban merült fel. Másutt az egészségpolitika a
kötelezõ biztosításból fedezett, illetve az állam által garantált szolgáltatásokat illetõen prioritásokat, irányadó elveket (orvosilag indokolt, hatásos, költséghatékony, bizonyított stb), szolgáltatási köröket (alapellátás, akut esetekben járó- és fekvõbeteg ellátás, fertõzõ betegek gyógyítása
stb.) határozott meg, illetve sok esetben negatív listák vannak érvényben.
A finanszírozott szolgáltatások megismerésére iránymutató lehet - az egyes országok
egészségügyi hatóságai által kidolgozott - orvosi tevékenységek elismerését, elszámolását segítõ
kód és díjtétel listák tartalma. E listák valóban tételes felsorolások, ezek alapján számolnak el a
szolgáltatók a biztosítókkal (pl. Németországban a szerzõdéses orvosok esetében az Einheitlicher Bewertungsmaßstab – Egységes értékelési rendszerben található meg a kötelezõ biztosítás alapján alkalmazható diagnosztikus és terápiás módszerek rövid leírása és az ezen diagnosztikus és terápiás módszerekért járó díjazás is pontok formájában). Ausztriában a szolgáltatáscsomag tartalma iránti érdeklõdésünkre a kórház-finanszírozásban alkalmazott LKF- teljesítményorientált elszámolás alapjául szolgáló kódrendszert küldték el (szerkezetének ismertetése az
országpéldánál található), az 1997 óta alkalmazott lista rendszeresen frissített.
Mivel azonban a finanszírozott szolgáltatások nem univerzálisan érvényesek országokon belül
sem, nyújtásuk különbözõ feltételek, eljárásrendek által befolyásolt, a díjtétel-listák orientáló jellegûek, s nem adnak egyértelmû útmutatást a finanszírozott szolgáltatáscsomag tartalmára, vagyis
arra, kinek, milyen feltételekkel, milyen helyzetekben, milyen szolgáltatás jár a kötelezõ biztosítás
alapján.
A kötelezõ társadalombiztosítás által fedezett szolgáltatások egy-egy ország viszonylatában
különbözhetnek az igénybevevõk anyagi helyzete alapján. Pl. Írországban a finanszírozott
egészségügyi ellátás két kedvezményezetti kategória szerint módosul: az I. kategória (70 év felettiek és bizonyos jövedelmi küszöb alattiak) számára nincs önrészfizetés, a többi lakos számára (II.
kategória) a háziorvosi ellátás plafonérték mellett fizetendõ. Az állami kórházak szolgáltatásai csak
az I. kategória számára teljesen ingyenesek, a II. kategória (magasabb jövedelmûek) az ingyenes
kórházi kezelés mellett alkalmanként 45 EUR-t fizetnek a járóbeteg ellátásért, és napi ugyanilyen
összeget a kórházi ellátásért. A fizetésnek itt is éves küszöbértéke van.
A fedezett szolgáltatások az igénybevevõk életkora szerint is módosulhatnak: jellemzõen a
fogászati kezelésekre igaz ez, amely számos országban 18 éves kor alatt ingyenes.
A fedezett szolgáltatások változhatnak az igénybevevõk „egészségi” állapota szerint is. Pl. a terhes nõk, krónikus betegek, fogyatékkal élõk jogosultsága többnyire tágabb az általánosnál.
Elõfordulhat, hogy a finanszírozott szolgáltatást (pontosabban, a térítésmentességet) pozitív
egészségmagatartáshoz kötik: pl. szûrõvizsgálaton való részvétel esetén ingyenes kezelés vagy
bonusz (Szlovákia, Németország, Magyarország: fogászat).
Az országok többségében a szakorvosi, kórházi ellátás beutalóhoz, eljárásrendhez kötött. Az anélkül
igénybevett szolgáltatást nem fedezi, vagy az általánostól eltérõ mértékben fedezi a kötelezõ biztosítás.
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Az alapszolgáltatások nem feltétlenül ingyenesek, több országban önrészfizetés mellett vehetõk
igénybe. Az önrészek mértéke és kötelezettsége a gyakorlat szerint jövedelmi helyzethez, életkorhoz, egészségi állapothoz kötött. Ugyancsak a lakosságot terhelhetik azok a díjfizetések, amelyek
a kötelezõ biztosítás által fedezett egészségügyi szolgáltatások melletti kapcsolódó szolgáltatásokra fizetendõk (pl. kórházi tartózkodás idejére a szálláshoz, étkezéshez kapcsolt napidíj, járóbeteg ellátásban vizitdíj stb.).
Összefoglalva tehát a szolgáltatási csomag tételes és precíz, mindenre kiterjedõ, egyetlen
könyvbe foglalt meghatározása a gyakorlat szintjén mindenütt inkább elképzelés, és idea, mint
mûködõ valóság. A szolgáltatási csomag meghatározása egy többtengelyû mátrix tereként rajzolódik ki, és ennek a bonyolult alakzatnak a síkban való kiterítése és tételes leírása irreális elvárás.
A valóságban ezen mátrix egyes oldalainak a pontosítása, a csomópontok kijelölése a reális feladat.
Az ellátási csomag maghatározásának ismert tengelyei:
➤ A jogosultak körének tisztázása (kinek jár, milyen esetben, milyen életkorokban és élethelyzetekben – pl. anyaság, nyugdíjas státusz stb., egészségi állapotban – társult betegségek, fogyatékosság stb.)
➤ Az egészségbiztosítás által kezelni kívánt kockázatok azonosítása
➤ Kezelni kívánt káresemények („betegségek”, állapotok, amelyek esetében ellátás jár)
➤ Felvállalt kockázati okok (milyen okból bekövetkezett károsodás esetén az egészségbiztosító a végsõ finanszírozó?)
➤ Az egyes azonosított és vállalt kockázatok esetében nyújtott szolgáltatások
➤ Garantált eljárások/technológiák
➤ Fakultatív módon választható eljárások, technológiák
➤ Együttesen nem nyújtható eljárások (egymást kizáró szolgáltatások)
➤ Eljárásrend
➤ Beutalás kötelezettsége, szabad orvos- vagy intézményválasztás
➤ Az ellátás helye (egészségügyi intézményben, otthon, külföldön)
➤ Ellátások száma, gyakorisága (pl. szûrõvizsgálat gyakorisága)
➤ Térítési feltételek (co-payment)
➤ Elvárható körülmények
➤ Egyéb korrekciós tényezõk:
➤ A beteg szociális helyzete
➤ A beteg egészségmagatartása (pl. profilaxisban való részvétel)
➤ A beteg lakóhelye (egészségi állapotot befolyásoló környezeti ártalmak kockázata stb.)

A magyar helyzet
Magyarországon közhely szintû megállapítás, hogy nem definiált a szolgáltatási csomag. A
megállapítás valóban közhely szintû, azaz tartalmaz némi igazságot, de valójában túlzó általánosítás.
Magyarországon az a kérdés, hogy milyen esetben, milyen eljárásrendben milyen ellátás jár a
biztosítottnak (azaz mi az ellátási csomag?) elég jól szabályozott, és fõleg ennek meghatározásához
minden jogi eszközzel, felhatalmazással rendelkezünk.

JOTERV1-127.qxd

2005.12.09.

10:36

Page 82

82 / SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS
Valójában három probléma van, ami miatt úgy érezzük, hogy nagy a szabályozatlanság:
1. Valóban nem kellõ részletességgel, egyértelmûséggel és egyenszilárdsággal vannak meghatározva az egyes nyújtandó szolgáltatások, és azok elvárt szakmai tartalma.
2. A szabályrendszer bonyolult, eltérõ szintû, és igen eltérõ környezetbõl, nehezen szedhetõ
össze a szükséges információ, amelyek egy része nem is jogszabály (egészségbiztosítási
törvények és vhr-jei, minimumfeltételek, de akár „szabálykönyv”, vagy szakmai kollégium
által kiadott klinikai irányelvek stb.).
3. Nem megfelelõen élünk a felhatalmazásokkal, és ami a fontosabb: a meglévõ szabályok (beutalási rend, irányelvek stb.) betartása is igen esetleges, nem eléggé számonkért, így joggal terjed a szabályozatlanság érzete.

Mit lehet/kell tenni?
Ebben a helyzetben az alábbi feladatok vázolhatók fel.
1. A finanszírozott ellátások katalógusának feltétele lenne az engedélyezett orvosi eljárások
katalógusa.
Mielõtt bárki félreértene: tudom, hogy létezik az OENO, de az a gyakorlatban a finanszírozott ellátások katalógusa, és nem tartalmaz egy csomó regisztrációs információt (indikáció, alkalmazási feltétel,
stb.). Ahogy a gyógyszerek esetében elválik az engedélyezési/regisztrációs folyamat a támogatási - döntési procedúrától, ugyanezen az elven kell az egészségügyi gyógy-ellátások életciklusát is megszervezni.
Az engedélyezési folyamatot egy regisztrációs folyamatnak kellene követnie, a gyógyszertörzskönyv analógiájára itt is kellene egy regisztrációnak mûködni, amely rögzíti:
➤ az eljárás leírását, tartalmát,
➤ az alkalmazás engedélyezett indikációit,
➤ az alkalmazás szükséges személyi és tárgyi feltételeit, amelyek alapján a mûködési engedély
kiadható.
Ez után jöhet csak a vita (és független eljárás) arról, hogy ezt az eljárást a társadalombiztosítás
támogatja-e, és milyen mértékben.
Az engedélyezett eljárások katalógusát az OENO regiszter és a minimumfeltételek felhasználásával fel kellene állítani, és ezt az ESKI örömmel vállalja.
2. Élni kellene a jogszabály adta lehetõségekkel: az egyes kritikus területeken (ahol érdemi
eltérés lehet a szakmai és finanszírozási protokollok között), ki kell adni az ún. vizsgálati-terápiás
eljárási rendeket.
3. Pontosítani kell a „szabálykönyvet” és jogszabály szintûvé kell emelni.
4. Tovább kell folytatni a megkezdett irányelv-fejlesztési munkát, és meg kell teremteni a
közvetlen kapcsolatot az irányelvek, a minimumfeltételek és a szabálykönyv között.
5. A fentiek alapján a három alapdokumentum (engedélyezett eljárások katalógusa, minimumfeltételekrõl szóló jogszabály és a szabálykönyv) egybeszerkesztésével meg lehet próbálni egy
olyan „szolgáltatási katalógus” kiadását, amely az OENO kódok és a HBCs mentén megpróbálja
egyberendezni a szakmai és eljárásjogi szabályokat.
Ez látványos elõrelépés, felmutatható produktum lenne, bár korlátait ismerjük, hiszen ez a lista
alapvetõen a járóbeteg szakellátásban és a fekvõbeteg-ellátásban nyújtandó orvosi szolgáltatásokat, és
az ahhoz társuló egyéb ellátásokat, eljárásrendet és elvárható körülményeket tudja rögzíteni.
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ORSZÁGONKÉNTI

PÉLDÁK

Németország
Németországban elviekben az ún. GKV-Leistungskatalog alatt a kötelezõ betegbiztosítás által
nyújtott szolgáltatások összességét értik. Valódi katalógus azonban lista formájában nincs. A szolgáltatások katalógusa a Társadalombiztosítás V. (SGB V.) törvénykönyvében csupán mint jogi keret
definiált. A törvény kimondja, hogy a biztosítottaknak joguk van orvosi, fogorvosi, pszichoterápiás
kezelésre, gyógyszerekkel, kötszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel való ellátásra,
otthonápolásra, kórházi ápolásra, valamint rehabilitációs és egyéb szolgáltatások igénybevételére.
A szolgáltatásoknak minden esetben elégségesnek, célszerûnek és gazdaságosnak kell lenniük ill.
a szükségesnél nem lehetnek nagyobb mértékûek.
A Gemeinsamer Bundesausschuss (Országos Szövetségi Tanács) konkretizálja az ehhez szükséges keretfeltételeket. Az egyes szolgáltatási területeken irányelveket dolgoznak ki, melyek az
érintett betegbiztosítók, szolgáltatást nyújtók és biztosítottak részére kötelezõ érvényûek.
A katalógus körül azonban viták vannak. Két példa erre: nem biztosított az akupunkturás
kezelés, de mégis gyakran kísérleti projektek keretében (három indikáció esetén: krónikus fejfájás,
lumbágó ill. osteoarthrosis esetén) térítik a biztosítók. A 2004-es reform óta a fogamzásgátló
készítmények kikerültek a katalógusból, kivéve 20 éves korig bizonyos felírásköteles hormonális
ill. egyéb mechanikus fogamzásgátlókat.
Az orvosok egy része szükségtelennek tartja a katalógus bõvítését. Véleményük szerint a GKV-nak
csupán egy ún. alapellátásra (Basisversorgung) kellene szorítkoznia. Arra a kérdésre viszont nehéz
válaszolni, hogy mely szolgáltatások kerüljenek ki a katalógusból. A Fritz Beske Intézet (Kiel) végez
egy erre vonatkozó felmérést. A kötelezõ betegbiztosítók pénzügyi helyzete ugyanis – a reform
ellenére – rosszabbodik. Ezért felmerült a kérdés, hogy mit finanszírozhat, ill. mit kell finanszíroznia
a kötelezõ betegbiztosításnak a jövõben. Ahhoz, hogy ez a vitás kérdés megoldható legyen konkrét
javaslatokra lesz szükség a szolgáltatások katalógusának megreformálásához, azonban ilyen konkrét
javaslatok ma még nincsenek. A Fritz Beske Intézet ezért 2005/2006 végére készít egy ilyen javaslatot elõ. A javaslat kidolgozásához minden elérhetõ forrást felhasználnak. A „Deutsches Ärzteblatt”
(2004/39) ill. „Arzt und Krankenhaus” ezzel a témával kapcsolatban végzett olvasói felméréseinek
eredménye (1083 orvos vett részt 31 szakterületrõl) a források között megadott linkeken elérhetõ.
Arra a kérdésre, hogy mely szolgáltatások kerüljenek ki a katalógusból a legtöbben a következõ
választ adták: gyógykúrák, masszázs, fogamzásgátlók, akupunktúra, homeopátia, balesetek és
sportbalesetek kezelése.
Arra a kérdésre pedig, hogy mely szolgáltatások kerüljenek be a katalógusba a legtöbben a
következõ választ adták: a gyermekekre és az ifjúságra vonatkozó preventív intézkedések, rák és
egyéb szûrõvizsgálatok, akupunktúra és homeopátia.
A szerzõdéses orvosoknál igénybevett kötelezõ egészségbiztosítás keretében nyújtott szolgáltatások az elismert diagnosztikus és terápiás módszerekre alapulnak, amelyek az Egységes értékelési
(elszámolási) rendszerben (Einheitlicher Bewertungsmaßstab –, ami a fejpénz rendszer alapját
képezi) találhatóak. Itt megtalálható az alkalmazható diagnosztikus és terápiás módszerek rövid
leírása illetve az ezen diagnosztikus és terápiás módszerekért járó díjazás is pontok formájában, amit
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az ún. Bewertungsausschuss (értékelõ bizottság) dolgoz ki, amely a teljesen különbözõ vizsgálatok
ill. kezelések értékének összehasonlíthatóságát szolgálja. Az ebben a katalógusban feltüntetett szolgáltatásokért az orvos nem kérhet a kötelezõ egészségbiztosítás keretében biztosítottaktól önrészfizetést, nem állíthat ki nekik magánorvosi számlát (hacsak ezt a beteg külön írásos formában nem
kérte). Magánorvosi számlát csak akkor állíthat ki a szerzõdéses orvos a kötelezõ betegbiztosításnál biztosított betegek számára, ha a nyújtott szolgáltatások a betegbiztosítók szolgáltatási
kötelezettségén kívül esnek (nem tesz eleget a szükségesség ill. gazdaságosság elvének vagy a diagnosztikus és terápiás módszer alkalmazása orvosilag nincs elismerve) és az orvos errõl a beteget
részletesen tájékoztatja, aki ennek ellenére igénybe kívánja venni az adott szolgáltatást.
Egyedi esetekben, annak tisztázása érdekében, hogy egy bizonyos orvosi szolgáltatás a kötelezõ
egészségbiztosítás keretében a kötelezõen nyújtandó szolgáltatások körébe tartozik-e, a biztosítottak a betegbiztosítójukhoz fordulhatnak tanácsért.
Létezik még egy ún. negatív lista (IGEL-Liste – Individuális egészségügyi szolgáltatások listája),
ahol azok a szolgáltatások találhatóak, melyeket nem térít a kötelezõ egészségbiztosítás.

FORRÁS:
Bundesministerium für Gesundheit und Soziales
http://www.kbv.de/ebm2000plus/EBMGesamt.htm
http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/bild.asp?id=11289
http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/bild.asp?id=11290
http://www.die-gesundheitsreform.de/glossar/leistungskatalog.html
http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikeldruck.asp?id=46333

Az alábbiakban szemléltetésként Einheitlicher Bewertungsmaßstab-ból mutatunk be szemelvényeket példa jelleggel.

EGYSÉGES

TELJESÍTMÉNY-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER

- NÉMETORSZÁG

Németországban ezt a dokumentumot lehet egyfajta szolgáltatási katalógusnak felfogni, de mint
a címe is mutatja a megközelítés biztosító, és nem biztosított-központú. Leginkább a mi szabálykönyvünknek felel meg, azaz az elszámolás feltételeit és értékét határozza meg.
A másik lényeges megjegyzés: a katalógus csak a járóbeteg szakellátásban használatos ellátásokat tartalmazza, a fekvõ-betegellátás tevékenységeit nem.
A dokumentum tartalomjegyzéke:
Bevezetés
I. Általános rendelkezések
II. Szakmai csoportokon átívelõ általános szolgáltatások
1 Általános szolgáltatások
1.1 A szerzõdéses orvos rendkívüli igénybevétele a beteg részérõl
1.2 Szolgáltatások sürgõsségi esetekben, a szervezett sürgõsségi orvosi ellátás
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1.3 Általános szolgáltatások meghatalmazott orvosok, kórházak ill. intézmények részére
1.4 Beteglátogatás, vizit, a házi betegápolás ellenõrzése, adminisztrációs díj,
ott töltött idõ
1.5 Ambuláns, szakklinikai ellátás és utógondozás
1.6 Írásos közlemény, szakvélemény
1.7 Egészségügyi és prevenciós vizsgálatok, anyasági ellátás, születésszabályozás, terhesség-megszakítás (korábban egyéb segítség)
1.8 Drogfüggõségben szenvedõk helyettesítõ kezelései
2. Általános diagnosztikai és terápiás szolgáltatások
III.a Háziorvosi ellátás
III.b Szakorvosi ellátás
IV. Szakmai csoportokon átívelõ speciális szolgáltatások
30. Speciális ellátási területek
31. Szolgáltatások ambuláns ill. fekvõbeteg ellátás keretében végzett operációk esetén (Belegearzt), konzervatív ortopédiai-sebészeti szolgáltatások
32. Laboratóriumi medicina, molekuláris genetika, molekuláris patológia
33. Ultrahangos vizsgálat
34. Diagnosztikai és intervencionális radiológia, computertomográfia, mágneses rezonancia képalkotás
35. Szolgáltatások a pszichoterápiás irányelvek szerint
V. Költségátalányok (BMÄ és E-GO)
40 Költségátalányok (BMÄ és E-GO)
VI. Mellékletek
1. Nem elszámolható, a csomagokban tartalmazott szolgáltatások
2. Mûtéti eljárások hozzárendelése (OPS-301) a 31. fejezethez
3. Adatok a szerzõdéses orvos által nyújtott szolgáltatások elvégzéséhez
szükséges idõráfordításról a Társadalombiztosítási Törvénykönyv 87.
paragrafusának, 2. bekezdésének, 1. sora szerint a Társadalombiztosítási
Törvénykönyv 106a paragrafusának 2. bekezdésével kapcsolatban.
Példák:
➤ 02100 – Infúzió
Leírás: Infúzió
Kötelezõ szolgáltatás tartalom: Infúzió, intravénás, és/vagy a csontvelõbe, beömlõnyílás segítségével (port-rendszer), intraartériás, idõtartam: legalább 10 perc
Elszámolásból kizárás:
– egyazon kezelés alkalmával:
01220 - újraélesztés
01221 - lélegeztetés
01222 - defibrilláció
01510 - szakklinikai felügyelet 2 óra vagy több
01511 - szakklinikai felügyelet 4 óra vagy több
01512 - szakklinikai felügyelet 6 óra vagy több

JOTERV1-127.qxd

2005.12.09.

10:36

Page 86

86 / SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS
01520
01521
01530
01531
01856
01913
02120
02330
02331
06331
06332
13310
13311
31820
31821
31822
31823
31824
31825
31826
31827
31828
31830
31831

- diagnosztikai koronális angiográfia utáni megfigyelés
- terápiás koronális angiográfia utáni megfigyelés
- diagnosztikai angiográfia utáni megfigyelés
- terápiás angiográfia utáni megfigyelés
- sterilizáció esetén alkalmazott narkózis
- abruptio esetén alkalmazott narkózis
- citosztatikus pumpa programozás
- artériából való vérvétel
- intraarteriális injekció
- fluoreszcens angiográfia
- fotodinamikus terápia verteporfinnal (PDT)
- intermittáló fibrinolitikus terápia és/vagy prosztanoidterápia
- artériás vagy vénás trombózis szervi fibrinolitikus terápiája (Belegarzt: betegét
kórházban látogató és ott kezelõ orvos) esetén
- helyi érzéstelenítés a koponya központon
- érzéstelenítés vagy rövid narkózis 1
- érzéstelenítés vagy rövid narkózis 2
- érzéstelenítés vagy rövid narkózis 3
- érzéstelenítés vagy rövid narkózis 4
- érzéstelenítés vagy rövid narkózis 5
- érzéstelenítés vagy rövid narkózis 6
- érzéstelenítés vagy rövid narkózis 7
- támogatás az érzéstelenítéssel kapcsolatos szolgáltatások esetén 31821-31827
- analgesia phacoemulsification
- analgesia phacoemulsification II.

Fejezetek
5 aneszteziológiai szolgáltatások
34 Diagnosztikai és intervencionális radiológia, computertomográfia, mágneses rezonancia képalkotás
– a kezelés napján
31800: helyi érzéstelenítés
31801: helyi érzéstelenítés orvos által
– a kezelt esetben:
13550: kardiológiai-diagnosztikai komplexum
26330: extrakorponális ultrahangos vesekõzúzás
34291: koronális angiográfia
Jelentési kötelezettség: nincs
Értékelés: összesen 155 pont

➤ 30110 Allergológia diagnosztika
Leírás: allergológia-diagnosztikai komplexum késõi (kontakt-) allergia (IV típus)
Diagnosztizálásához és/vagy kizárásához
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Kötelezõ szolgáltatási tartalom:
– speciális allergológiai anamnézis
– epikután teszt
– a helyi bõrreakció ellenõrzése
Fakultatív szolgáltatási tartalom:
– bõrfunkciós teszt
(alkáliás rezisztencia vizsgálat, nitrazinsárga-teszt)
– ROAT teszt (ismételt nyílt expozíciós teszt)
– okklúzió
Elszámolható: egyszer a megbetegedés jelentkezésekor
Elszámolásból kizártak a következõ szolgáltatások (a kezelés alkalmával):
03340, 04340, 13250, 13258, 30111
Jelentési kötelezettség: igen
Értékelés: összesen 1720 pont

➤ 33000 A szem szonográfiás vizsgálata
Leírás: a szem ultrahangos vizsgálata
Kötelezõ szolgáltatási tartalom:
– a szem ultrahangos vizsgálata
– a szemüreg ultrahangos vizsgálata
Fakultatív szolgáltatási tartalom:
– a környezõ terület ultrahangos vizsgálata
– a másik szem ultrahangos vizsgálata
– a másik szemüreg ultrahangos vizsgálata
Elszámolható: kezelésenként
Elszámolásból kizártak a következõ szolgáltatások (a kezelés napján):
31630, 31631, 31632, 31633, 31634, 31635, 31636, 31637, 31682, 31683, 31684, 31685,
31686, 31687, 31688, 31689, 31695, 31696, 31697, 31698, 31699, 31700, 31701, 31702
Jelentési kötelezettség: igen
Értékelés: összesen: 285 pont

➤ 09315 Bronchoszkópia
Leírás: Bronchoszkópia
Kötelezõ szolgáltatási tartalom:
– Bronchoszkópia
– a beteg tájékoztatása a vizsgálatról, a lehetséges terápiás intézkedésekrõl az adott
ülésen belül, elég idõvel a beavatkozás elõtt
– a beavatkozás elõtt információ az elõkészületi intézkedések menetérõl és a lehetséges szedálásról és/vagy elõzetes gyógyszerezés
– utólagos megfigyelés és ápolás
– felületi anesztézia
– a vitális paraméterek és a vér oxigénszintjének ellenõrzése
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Fakultatív szolgáltatási tartalom:
– szedálásról és/vagy elõzetes gyógyszerezés
– szövetmintavétel
– szövetminta-vizsgálat
Elszámolásból kizártak a következõ szolgáltatások (egyazon kezelés alkalmával):
02300, 02301, 02302, 02340, 02341, 02343, 02360, 09360, 09361, 09362
Jelentési kötelezettség: igen
Értékelés: összesen: 2735 pont

➤ 01510 Szakklinikai ápolás 2 óránál hosszabb ideig
Kötelezõ szolgáltatási tartalom:
– cachexiális betegek megfigyelése és ellátása (elõrehaladott malignoma, AIDS) a praxisban vagy szakklinikán a V. Társadalombiztosítási Törvénykönyv (115 paragrafus, 2.
bekezdés) szerint katéterrendszerrel végzett parenterális intravaszkuláris kezelés
– és/vagy
– enterálisan táplálandó cachexiális betegek figyelése és ellátása a praxisban vagy szakklinikán a V. Társadalombiztosítási Törvénykönyv (115 paragrafus, 2. bekezdés) szerint
gyomorszonda vagy gasztrosztómia útján.
– és/vagy olyan betegek megfigyelése és ellátása, akiknél intravénás táplálás folyik, a
mintavétel napján, a 08541 szolgáltatás szerint.
Fakultatív szolgáltatási tartalom:
– infúzió
Elszámolásból kizártak a következõ szolgáltatások (egyazon kezelés alkalmával):
01511, 01512, 01520, 01521, 01530, 01531, 01857, 01910, 01911, 01914, 02100, 02101,
13610, 13611, 13612, 13620, 13621, 32247, 34502
Jelentési kötelezettség: nem
Értékelés: összesen 1405 pont

➤ 02500 Inhalációs terápia porlasztóval
Leírás: Inhalációs terápia
Kötelezõ szolgáltatási tartalom:
– intermittáló túlnyomásos lélegeztetés
– és/vagy
– inhalációs alveoláris eszközök segítségével (pl. ultrahangos porlasztás)
Elszámolható: kezelésenként
Elszámolásból kizártak a következõ szolgáltatások (egyazon kezelés alkalmával): 02501
Jelentési kötelezettség: nem
Értékelés: összesen 40 pont

➤ 02511 Elektroterápia
Leírás: elektroterápia rövid ill. közepes frekvenciájú áram felhasználásával
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Kötelezõ szolgáltatási tartalom:
– galvanizáció
– és/vagy
– ingeráram kezelés
– és/vagy
– neofarád-küszöbáram terápia
– és/vagy
– iontoforézis kezelés
– és/vagy
– amplitudó-modulált középfrekvenciás kezelés
– és/vagy
– küszöbáram kezelés
– és/vagy
– interferenciaáram kezelés
Elszámolható: kezelésenként
Megjegyzés: a 02511-es szolgáltatás maximum nyolc alkalommal számolható el
Elszámolásból kizártak a következõ szolgáltatások (egyazon kezelés alkalmával): 07310, 07311,
18310, 18311
Jelentési kötelezettség: nem
Értékelés: összesen 30 pont

➤ 02520 Újszülött photo-terápia
Leírás: újszülött photo-terápia
Elszámolható: naponta
Jelentési kötelezettség: nem
Értékelés: összesen 275 pont

➤ 01410 Beteg felkeresése otthonában
Leírás: beteg felkeresése otthonában a megbetegedés miatt
Elszámolásból kizártak a következõ szolgáltatások (egyazon kezelés alkalmával): 01100, 01101,
01102, 01411, 01412, 01414, 01721, 05230
Jelentési kötelezettség: nem
Értékelés: összesen 400 pont

➤ 01420 Az otthonápolás ellenõrzése
Leírás: az elrendelt otthonápolás koordinációja és az ápolás szükségességének vizsgálata a
Német Szövetségi Tanács irányelve szerint.
Kötelezõ szolgáltatási tartalom:
– az ápolószemélyzet eligazítása
– az otthonápolás intézkedéseinek felülvizsgálata
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Fakultatív szolgáltatási tartalom:
– koordinációs beszélgetés folytatása az ápolószemélyzettel
Elszámolható: egyszer a kezelés során
Megjegyzés: az otthonápolás elszámolásának elõfeltétele az illetékes betegbiztosító engedélye
és a 12 mintának (otthonápolás elrendelése) való megfelelés
Jelentési kötelezettség: nem
Értékelés: összesen 250 pont

Ausztria
A betegbiztosítás az országban a biztosítottak és azok hozzátartozói részére a befizetett biztosítási díj ellenében teljes körû védelmet biztosít, amely a háziorvosnál ill. szakorvosnál
igénybe vehetõ alapszolgáltatásoktól egészen az ún. csúcstechnológiát megkövetelõ egészségügyi szolgáltatásokig terjed. Az egészségügyben nyújtott szolgáltatásoknak minden esetben
elégségesnek, célszerûnek kell lenniük és a szükségesnél nagyobb mértéket nem haladhatják
meg. Ezeket a gazdaságosságra vonatkozó kritériumokat az Osztrák Társadalombiztosítók
Fõszövetsége által összeállított irányelvek tartalmazzák (RÖK, azaz a gazdaságossági irányelvek
a betegellátás terén ill. a RÖV, azaz a gazdaságossági irányelvek a gyógyászati segédeszközök
felírásának terén).
Az igénybevétel mértéke Ausztriában tehát semmilyen módon nem szabályozott, azaz az ily
módon igénybe vehetõ szolgáltatások köre minden szolgáltatásra kiterjed, amelyek egy konkrét
esetben orvosilag indokoltak. A törvény azonban kimondja, hogy ún. „luxus” kezelések ill. a szükséges mértéket meghaladó szolgáltatások nem finanszírozhatóak a többi biztosított terhére.
Az egészségügyi szolgáltatások a biztosítottak széles körei részére egyéb költségterhek nélkül
vehetõk igénybe, habár létezik – a különbözõ biztosítotti csoportokban különbözõ mértékû –
részleges költségtérítés is (például az ún. Selbstbehalt, ahol a beteg a költségeket egy bizonyos
szintig állja, az ezt az összeget meghaladó költségek a biztosító fedezete alá esnek).
Az állami egészségbiztosítás keretén belül a következõ szolgáltatások vehetõk igénybe:
➤ prevenciós célokat ill. a korai megelõzést szolgáló vizsgálatok
➤ orvosi kezelés (orvosi segítségnyújtás, gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök,
intézményi ill. otthoni orvosi ápolás)
➤ táppénz megbetegedés esetén
➤ anyaság esetén járó természetbeni ill. pénzbeli juttatások
➤ orvosi rehabilitációs kezelés
➤ testi fogyatékos személyek esetében segédeszközökkel való ellátása (például kerekesszék,
protézisek)
Mindemellett a kötelezõ egészségbiztosítás keretén belül a financiális lehetõségek figyelembe
vétele mellett, mint önkéntes szolgáltatás, finanszírozásra kerülnek az egészség megõrzését támogató intézkedések (gyógyüdülés ill. ezzel kapcsolatos támogatások), betegségek kialakulásának
megakadályozását szolgáló intézkedések (például gyermekek, arra rászoruló fiatalok, terhes nõk,
üzemi dolgozók részére, valamint népbetegségek kialakulásának megakadályozására).
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FORRÁS:
http://www.bmgf.gv.at/cms/site/detail.htm?thema=CH0334&doc=CMS1051617859352
http://www.voegb.at/bildungsangebote/skripten/sr/SR-08.pdf
http://www.hauptverband.at/esvapps/page/page.jsp?p_pageid=219&p_menuid=58307&p_id=4

TELJESÍTMÉNYORIENTÁLT KÓRHÁZ-FINANSZÍROZÁS 2005. – AUSZTRIA
(LEISTUNGSORIENTIRTE KRANKENANSTALTENFINANZIERUNG)
Ausztriában a szolgáltatáscsomag tartalmára vonatkozóan a kórház-finanszírozásban alkalmazott LKF- teljesítményorientált kórház-finanszírozás nyújthat kiindulópontot. Bár a finanszírozásban alkalmazott kódkatalógus felöleli a teljes, a biztosítás terhére nyújtandó kórházi szolgáltatás
spektrumot, de a meghatározások igen általánosak, a szabályozási mélység még a mi szabálykönyvünkét sem éri el, így ez segítségként az ellátási csomag pontosításánál nem használható.

LEISTUNGSKATALOG BMGF 2005
A szolgáltatáskatalógus tartalomjegyzéke:
Elõszó
Gyakorlati tanácsok a szolgáltatáskatalógus használatához
A szolgáltatás dátumának kötelezõ feltüntetése
Az operáció definíciója a szolgáltatások dokumentációjához
Kiválasztott operatív szolgáltatások
I. Koponya, agy, gerinc, gerincvelõ, perifériás idegek
II. Szem, orbita
III. Fül, orr, szájüreg, garat, arc, arckoponya, nyak
IV. Bronchitisz, tüdõ, mediasztinum, thoraxfal, emlõ
V. Szív, artéria, véna, lymphrendszer
VI. Endokrin mirigyek
VII. Nyelõcsõ, rekeszizom, abdominalisfal, hasüreg
VIII. Vese, húgyvezeték, férfi nemi szervek
IX. Nõi nemi szervek, szülészet
X. Csontváz, lágyrész, bõr
XI. Transzplantációs sebészet (szaruhártya és csontozat is)
XII. Nem tartományialap-releváns szolgáltatások
Kiválasztott nem operatív szolgáltatások
XIII. Sugárdiagnosztika és sugárterápia
XIV. Coputer-tomográfia és mágneses rezonancia vizsgálat
XV. Nukleármedicinális diagnosztika és terápia
XVI. Endoszkópia
XVII. Kardiológiai diagnosztika és terápia
XVIII. Dialízis kezelések
XIX. Nagy ráfordítást igénylõ diagnosztikai és terápiás módszerek
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XX. Nagy ráfordítást igénylõ pharmakoterápia
XXI. Neonatológiai/pediátriai sürgõsségi szolgáltatások
XXII. Elvonókúra
XXIII. Akut szívrohamkezelés
XXIV. Gyermek és ifjúsági pszichiátria
XXV. Pszichiátriai, pszichoterápiás, pszichoszomatikus diagnosztika és terápia
XXVI. Kezelések a fél-fekvõbeteg-ellátás területén (nappali kórház)
XXVII. Kemoterápia
XXVIII. A sürgõsségi ellátás dokumentációs rendszere
A továbbiakban az egyes fejezetek alatt a területbe sorolható tevékenységek, és a
tevékenységhez tartozó négyjegyû kód található (pl. 1012: Plasztikai és rekonstruktív beavatkozások a koponyán, egyidejû autogén csontkivétel, 1056: Operáció mélyen elhelyezkedõ
vérzéseknél -a talamuszban bekövetkezõ vérzések - és a vénás véredények vérzéseinél stb.) A
kódolás részletes leírása az orvosi dokumentációs kézikönyvben található (pl. hogyan kódolandó
egy bizonyos nyújtott szolgáltatás, milyen esetekben és gyakorisággal lehet azt kódolni.)
Részlet a katalógusból és a kézikönyvbõl:
Katalógus
II. SZEM, SZEMÜREG
SZEMÜREG, SZEMGOLYÓ, SZEMIZOM, KÖNNYCSATORNA
1501 A szemüregben és a szemüregfalon végzett beavatkozás (implantátummal vagy
transzplantátummal vagy anélkül) (LE= szemenként)
1506 A szemüreg kiürítése (LE= szemenként)
1511 A szem kifejtése implantációval vagy anélkül (LE= szemenként)
1512 A szemüreg, szemgolyó, szemizom, könnycsatorna súlyos sérüléseinek sürgõsségi ellátása (LE=szemenként)
1513 az egyik szem teljes rekonstrukciója súlyos perforációt okozó sérülések után
(szaruhártya-transzplantáció, keratoprotézis, szürkehályog-mûtétek, üvegtest
mûtétek és recehártya-mûtétek) (LE= szemenként)
1516 a szemhéj, szemöldök, és/vagy a könnycsatorna plasztikai rekonstrukciója (LE=
egyik vagy mindkét oldalon)
1526 a szemhéjak plasztikai mûtéte (egyik vagy mindkét oldalon, felsõ vagy alsó
szemhéjon)
1531 a kancsalság kombinált operációja az egyenes szemizmokon (LE= szemenként)
1532 a kancsalság ferde szemizmokat is érintõ, varrat nélküli komplikált mûtéte
(LE=szemenként)
1541 tumorok röntgensebészete sugár-applikátorokkal (LE=szemenként)
1549 egyéb – a szemüreget, szemgolyót, szemizmokat, könnycsatornát, szemhéjat érintõ mûtétek (egyik vagy mindkét oldalon)
UVEA-VEZETÉK, SZEMLENCSE, RETINA, LÁTÓIDEG
1551 fisztulás glaukóma-operáció (LE= szemenként)
1552 a veleszületett glaukóma operációja (LE= szemenként)
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1553 kombinált szürke- és zöldhályog mûtét (LE= szemenként)
1554 szürkehályog mûtét mûanyaglencse beültetésével (LE= szemenként)
1555 extracapsularis cataracta-mûtét irányított vákuumos eljárással vagy phakoemulsificatio-t követõ lencsebeültetéssel (LE= szemenként)
1556 másodlagos intraokuláris lencsebeültetés/a lencse cseréje (LE= szemenként)
1557 mikrosebészeti eszközöket alkalmazó üvegtest-sebészeti eljárás gáztamponáddal
vagy anélkül, endolaser-rel vagy anélkül (LE= szemenként)
1558 kombinált beavatkozások a retinasebészet és a mikrosebészet körébe tartozó,
szilikonolaj-tamponádot alkalmazó üvegtest sebészet terén, endolaser igénybevételével vagy anélkül (LE= szemenként)
1559 szilikonolaj-eltávolítás (LE= szemenként)
1560 retina-mûtét egy teljes vitrektomia részeként (retinotomia, retinektomia, endodrainage, szubretinális eljárás) az 1558-as tételhez hozzáadva kódolandó (LE= szemenként)
1561 retinaleválás operációja retina alatti drainage-zsal vagy anélkül (LE= szemenként)
1562 retinaleválás mikrosebészeti eljárást alkalmazó operációja retina alatti drainagezsal vagy anélkül (LE= szemenként)
1566 szaruhártya-átültetés (perforált, lamelláris) (LE= szemenként)
1567 refraktív szaruhártya mûtét (LE= szemenként)
1568 Pterygium-operáció (LE=szemenként)
1576 érhártya-tumor eltávolítása (LE= szemenként)
1599 egyéb – uveavezeték-, szemlencse-, retina-, látóideg-mûtétek (LE= szemenként)
LKF Kézikönyv
ORVOSI DOKUMENTÁCIÓ
MEL (A szolgáltatás kódja)

MEL-Text (A szolgáltatás szöveges leírása)

1516

a szemhéj, szemöldök, és/vagy a könnycsatorna plasztikai rekonstrukciója

Kérdés Hogy kell kódolni a szemöldök plasztikát, ha a mûtétet mindkét szemöldökön egyszerre végzik el?
Válasz Csak egyszer kell az 1516-os számon kódolni.
MEL

MEL-Text

1516

a szemhéj, szemöldök, és/vagy a könnycsatorna plasztikai rekonstrukciója

Kérdés Hogy kell az eljárások számát kódolni, ha egy mûtét során végzik el a felsõ és alsó
szemhéjak és a szemöldök mindkét oldali plasztikáját?
Válasz A felsõ és alsó szemhéjak és a szemöldök egy mûtét alkalmából elvégzett mindkét oldali
plasztikáját csak egyszer kell az 1516-os számon kódolni.
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MEL

MEL-Text

1526

a szemhéjak plasztikai mûtéte

ICD-10 (BNO-10)

ICD-10-Text

HO2.30

Blepharochalasis

Kérdés Hogy kell kódolni egy szemhéj elõesés miatt szükségessé váló szemhéj plasztikát?
Válasz A szemhéj elõesés miatt szükségessé váló szemhéjplasztikát a BNO HO2.3-as és a MEL
1526-os száma alatt kell kódolni (kétoldali blepharochalasis esetén is csak egyszer).
MEL

MEL-Text

1556

másodlagos intraokuláris lencsebeültetés/a lencse cseréje

1599

egyéb – uveavezeték-, szemlencse-, retina-, látóideg-mûtétek

Kérdés Milyen MEL-számon kell a szivárványhártyán rögzített, látást korrigáló mûanyaglencse
„Artisanlinse” beültetését kódolni?
Válasz Az „Artisanlinse” beültetését az 1599-es számon kell kódolni. Az 1556-os szám
meghatározására a következményes szürkehályog-operációt követõ másodlagos lencsebeültetés
szolgál, így ezt „Artisanlinse” alkalmazásánál nem kell feltüntetni.
MEL
1558

1561
1562

MEL-Text
kombinált beavatkozások a retinasebészet és a mikrosebészet körébe
tartozó, szilikonolaj-tamponádot alkalmazó üvegtestsebészet terén,
endolaser igénybevételével vagy anélkül
retinaleválás operációja retina alatti drainage-zsal vagy anélkül
retinaleválás mikrosebészeti eljárást alkalmazó operációja retina alatti
drainage-zsal vagy anélkül

Kérdés Milyen mûtéteket kell ez alatt kódolni?
Válasz MEL 1558 alatt egy olyan mûtétet kell kódolni, melynek során a retinaleválás mûtéti megoldása
mellett, az üvegtest bizonyos részeit is eltávolítják és szilikonolaj-tamponádot helyeznek a szembe. Az
1561-es számmal azt a mûtétet kell jelölni, mely a retinaleválást üvegtest-operáció nélkül, kívülrõl alkalmazott technikákkal (szilikoncsíkokkal, plombage-zsal, cerclage-zsal) oldja meg. Az 1562-es számmal szintén az 1561-es mûtétet kell kódolni, amennyiben ennek során mikrosebészeti technikát alkalmaznak.
MEL

MEL-Text

1599

egyéb – uveavezeték-, szemlencse-, retina-, látóideg-mûtétek

6838

a teljes retinára kiterjedõ argon-lézeres koaguláció (min. 400 lézió)

ICD-10 (BNO-10)

ICD-10-Text

H35.6

Retinavérzés

Kérdés Hogy kell egy retinavérzés lézerkoagulációs kezelését kódolni?
Válasz A retinavérzés lézerkoagulációs kezelését csak az alapdiagnózis BNO-10 szerinti számán,
H35.6-on kell kódolni. Nem kell MEL-számot kódolni, az 1599-es számot sem, mivel ebben az eset-
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ben nincs szó a szolgáltatáskatalógus szerint definiált operációról. Az eljárást a teljes retinára kiterjedõ argon-lézeres koagulációnál (min. 400 lézió), a 6838-as számon kell kódolni.
MEL

MEL-Text

1599

egyéb – uveavezeték-, szemlencse-, retina-, látóideg-mûtétek

6838

a teljes retinára kiterjedõ argon-lézeres koaguláció (min. 400 lézió)

Kérdés Hogy kell a YAG- vagy argonlézert alkalmazó szemoperációkat kódolni?
Válasz A YAG- vagy argonlézert alkalmazó szemoperációknak nincs külön MEL-száma. A szolgáltatást a mindenkori szemoperáció száma alatt, amennyiben ennek van száma, vagy az egyéb
mûtéteket jelölõ 1599 –es szám alatt kell kódolni. (Megjegyzés: 6838-as szám alatt a teljes retinára kiterjedõ argon-lézeres koaguláció (min. 400 lézió) kódolandó.)

FORRÁS:
http://www.bmgf.gv.at/cms/site/attachments/7/2/8/CH0036/CMS1039004694773/leistungskatalog_bmgf_2005.pdf
http://www.bmgf.gv.at/cms/site/attachments/3/4/1/CH0036/CMS1039004611861/medizinische_d
okumentation.pdf

Szlovákia
Az általános egészségbiztosításból fedezett egészségügyi ellátás mértékérõl szóló 2004-es
törvény a szlovák reform kulcskérdése, mivel meghatározza azokat a betegségcsoportokat, amelyek
gyógyítása közfinanszírozással történik, valamint meghatározza azoknak a betegségeknek a körét és
prioritását, amelyek gyógyításáért fizetni kell. Az alap-szolgáltatáscsomag nem állandó, a technológiai fejlõdés, a betegség-struktúra és a lakossági vásárlóerõ függvényében változik. A Betegségek
Nemzetközi Osztályozása (BNO) 10. revíziója szerinti körülbelül 11 ezer betegségbõl leválogatták
azt a 6600-6700 betegséget, melynek gyógyítása a kötelezõ egészségbiztosítás keretében ingyenes
(ezeket a reformtörvény közel 200 oldalas mellékleteként közzétették) – ezt nevezik Prioritási listának. A többi 3300-3400 betegség co-paymentjének mértékét kormányrendeletben fogják közzétenni 2006 õszén, s az 2007. január 1-tõl lesz hatályos. E kormányrendeletet elõkészítése az
Egészségügyi Minisztérium feladata, melyet tanácsadó testületként az úgynevezett kategorizációs
bizottság segít. Bár a kategorizációs bizottság hivatalosan csak tanácsadó, vagyis javaslataitól a
Minisztérium eltérhet, de létrehozását és összetételét törvény írja elõ (az egészségbiztosítókat
képviselõ öt személy mellett hárman az orvosi kamarát, hárman a minisztériumot képviselik). A
bizottság munkája sokkal összetettebb, mint pusztán egy százalékos co-payment kulcs megadása.
Törvény elõírása szerint, a betegség „komolysága” mellett a beteg életkorára és az indikációra is tekintettel lenni (a több lehetséges indikáció közül melyik áll fenn). És ismerni kell a betegség gyógyításának költségeit, hogy a co-paymentet szociálisan elviselhetõ alacsony szinten tartsák.
A Prioritási lista összeállításának fõ szempontja az volt, hogy a „drága, de ritkább” betegségek gyógyítása továbbra is ingyenes maradjon. Az egyik forgatókönyv szerint (melyet maga az egészségügyi
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miniszter adott elõ) ingyenes marad a betegségek esetszám szerint kétötödének gyógyítása, mely az
össz-gyógyítási költség kétharmadát tette ki. A betegségek esetszám szerint háromötöde után, mely
az össz-gyógyítási költség egyharmadát tette ki – lesz co-payment, mértéke körülbelül 30%-os.
Fontos hangsúlyozni azt is, hogy mindez nem csökkenti az egészségügyi közkiadásokat (azt – a magyar
gyakorlattól eltérõen – szigorúan a járulékkulcsok határozzák meg), csupán az egészségbiztosítók forrásaira nehezedõ keresleti nyomást csökkenti. A co-pay mentet a beteg a szolgáltatóknak fizeti.
Az alapcsomag részének tekinthetõk a prevenciós és/vagy szûrõvizsgálatok, amelyek ingyenesek maradnak, de csak meghatározott számban (ezeket igen hossza részletezi törvény és melléklete). A prevenció a fogorvosi ellátás esetén kapcsolódik össze a kezelési költséggel: aki volt prevenciós vizsgálaton, az a következõ évben nem fizet a fogkezelésért.
Ingyenes marad a betegségek diagnosztizálása, még a co-payment köteles betegségek diagnosztizálásáért sem kell fizetni.
A kormány által 2004. december 15-én jóváhagyott ideiglenes jegyzékben jelenleg 40 olyan betegség
szerepel, amelyeknél már 2005 januárjától kell fizetniük a betegeknek. Nagyrészt olyan diagnózisokról
van azonban szó, amelyeknél a betegek elõzõleg is fizettek hozzájárulást (pl. plasztikai mûtét, hivatalos
célra történõ vizsgálatok stb.). Ily módon a törvény egyelõre a betegeknek sokkal nagyobb megterhelést
nem jelent.
Egyidejûleg az egészségügyi ellátásról szóló törvény rendelkezik olyan katalógus létrehozásáról,
amely tartalmazza minden betegség megelõzéséhez, diagnosztizálásához, gyógyításához, a szövõdmények elkerüléséhez szükséges eljárásokat (kezeléseket, kivizsgálásokat. A katalógus összeállítása a katalogizálási bizottság feladata, amely az Egészségügyi Minisztérium tanácsadó szerve. (A
bizottság 11 tagból áll, 3-3 tagot a minisztérium és az egészségbiztosítók, 5 tagot pedig a szakmai
szervezetek – 4 fõt a Szlovák Orvosi Kamara, 1 fõ nem állandó képviselõt pedig egyes szakterületek – delegálnak.) A katalogizáló bizottságnak szakterületi munkacsoportjai vannak (szám
szerint 45), amelynek elnöke a nem állandó tag, mint képviselõ.
A bizottság már megalakult. A szakterületek egymást követik a munkában. Az elsõ ülésen Zajac
miniszter ismertette a katalógus összeállításának elveit.
A katalogizálási bizottság elsõ komplett egyeztetett katalógusának kiadását 2006 õszére tervezik. A Szlovák Orvosi Kamara is elkészítette saját katalógus-változatát, és az Egészségügyi
Minisztérium készséget mutat az együttmûködésre ebben az ügyben.
A kategorizálási bizottság (amely a fedezetek mértékét határozza meg) azoknak az anyagoknak
alapján kezd munkához, amelyeket a katalogizáló bizottság összeállított. Tevékenysége tehát a
katalógusokhoz képest késleltetve kezdõdik, amikor van már alapanyag.
Már mindkét bizottság szervezeti szabályzatát jóváhagyták, amelyek a minisztérium
közlönyében is megjelentek. Tartalmazzák a feladatot, a finanszírozást (a minisztérium a finanszírozó), az ülések összehívásának rendjét stb. A minisztériumi weboldalon indult egy speciális
oldal, amelyhez a két bizottság fér hozzá és kommunikálni tud egymással.
Összefoglalva, Szlovákiában két katalógus készül. Elsõként egy olyan, amely leírja a betegség
megelõzéséhez, diagnosztizálásához, gyógyításához szükséges eljárásokat.
Ebbõl kezd dolgozni a másik bizottság, amely mellérendeli - BNO kód szerint azonosítva - a
fedezet mértékét.
A szlovák reform során erõteljesen hangsúlyozták, hogy megkülönböztetendõ az egészségügyi
ellátás és az egészségügyi ellátással kapcsolatos szolgáltatások. Így például a kórházi szállást és
étkezést nem tekintik az egészségügyi ellátás (nem az alapcsomag) részének, az ezért fizetendõ
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napi 50 szlovák korona az egészségügyi ellátással kapcsolatos szolgáltatás (nem teljes) ellenértéke.
A vizitdíjak pro forma információs költségek, a betegszállítás pedig csak nagyon szûken az
egészségügyi ellátás része (például a vesedialízisre utazás és vissza), fõszabályként nem, s kilométerenként 2 szlovák korona fizetendõ érte.
Krónikus és elmebetegek, veszélyeztetett terhes nõk és 6 év alatti gyerekek esetén nincs copayment.

FORRÁS:
http://www.health.gov.sk

PRIORITÁS-LISTA
SZLOVÁKIÁBAN

ÉS CO-PAYMENT KÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK LISTÁJA

Az 577/2004 sz. - Az általános egészségbiztosításból fedezett egészségügyi ellátás mértékérõl
szóló törvény 3. sz. melléklete - példa
A prioritási csoportba tartozó betegségek jegyzéke (minta)
BNO 10 kód
C00
C.00.0
C.00.1
C.00.2
C.00.3
C.00.4
C.00.5
C.00.6
C.00.8
C.00.9
C01
C02
C02.0
C02.1
C02.2
C02.3

C02.4
C02.8
C02.9
C03
C03.0
C03.1
C03.9

A fõ diagnózis megnevezése
Az ajak rosszindulatú daganata
Az ajak rosszindulatú daganata
Az ajak rosszindulatú daganata
Az ajak rosszindulatú daganata
Az ajak rosszindulatú daganata
Az ajak rosszindulatú daganata
Az ajak rosszindulatú daganata
Az ajak rosszindulatú daganata
Az ajak rosszindulatú daganata
Az ajak rosszindulatú daganata
A nyelvgyök rosszindulatú daganata
A nyelv egyéb és nem meghatározott
részeinek rosszindulatú daganata
A nyelv egyéb és nem meghatározott
részeinek rosszindulatú daganata
A nyelv egyéb és nem meghatározott
részeinek rosszindulatú daganata
A nyelv egyéb és nem meghatározott
részeinek rosszindulatú daganata
A nyelv egyéb és nem meghatározott
részeinek rosszindulatú daganata
A nyelv egyéb és nem meghatározott
részeinek rosszindulatú daganata
A nyelv egyéb és nem meghatározott
részeinek rosszindulatú daganata
A nyelv egyéb és nem meghatározott
részeinek rosszindulatú daganata
A fogíny rosszindulatú daganata
A fogíny rosszindulatú daganata
A fogíny rosszindulatú daganata
A fogíny rosszindulatú daganata

A betegség-diagnózis megnevezése
Felsõ ajak, külsõ felszín
Alsó ajak külsõ felszín
Ajak, k.m.n.
Felsõ ajak, belsõ felszín
Alsó ajak, belsõ felszín
Ajak, nem meghatározott belsõ felszín
Ajakzug
Az ajak átfedõ elváltozása
Ajak, k.m.n.

A nyelv háti felszíne
A nyelv széle
A nyelv alsó felszíne
A nyelv elsõ kétharmada, nem
meghatározás része
Nyelvmandula
A nyelv átfedõ elváltozása
Nyelv, k.m.n.
Felsõ fogíny
Alsó fogíny
Fogíny, k.m.n.
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A BNO X. fõcsoportjának megjelenése a prioritás listán
X. Fõcsoport
J00-J99 A légzõrendszer betegségei
Kód
BETEGSÉGEK

Hiányzik/Rajta van
a Prioritási listáról/listán

J00-J06
J00
J01
J02
J03

Heveny felsõ léguti fertõzések
Heveny orr-garatgyulladás (meghûlés)
Heveny melléküreg-gyulladás
Heveny garatgyulladás
Heveny mandulagyulladás

J04
J05
J06
J10-J18
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17*
J18
J20-J22
J20
J21
J22
J30-J39
J30
J31
J32
J33
J34

Heveny gége és légcsõgyulladás
Heveny obstuktív laryngitis (croup) és epiglottitis
Felsõ légúti fertõzések több és nem meghatározott helyen
Influenza és tüdõgyulladás
Identifikált influenzsavírus okozta influenza
Influenza, vírus nem identifikált
Vírusos tüdõgyulladás m.n.o.
Streptococcus pneumoniae okozta tudõgyulladás
Haemophilus influenzae okozta tüdõgyulladás
Bakteriális tüdõgyulladás, m.n.o.
Egyéb fertõzõ organizmusok okozta tüdõgyulladás m.n.o.
Tüdõgyulladás, máshol osztályozott betegségekben
Tüdõgyulladás, kórokozó nem meghatározott
Egyéb heveny alsó légúti fertõzések
Heveny hörghurut
Heveny bronchiolitis
Nem meghatározott alsó légúti fertõzés
A felsõ légutak egyéb betegségei
Vasomotorikus és allergiás rhinitis
Idült rhinitis, nasopharyngitis és pharyngitis
dült melléküreg-gyulladás
Orrpolypus
Az orr és orr-melléküregek egyéb rendellenességei
J34.1 Orrüregek cystája és
mucoceléje rajta a listán
A garat és orrmandulák idült betegségei
Mandula körüli tályog
Idült laryngitis és laryngotracheitis
A hangszalagok és gége máshová nem osztályozott
Hiányzik a listáról:
betegségei
J38.1 A hangszalag és gége
polypusa
J38.2 A hangszalagok csomói
J38.3 A hangszalagok egyéb
betegségei
J38.7 A gége egyéb betegségei
A felsõ légutak egyéb betegségei
Hiányzik a listáról:
J39.2 A garat egyéb betegségei
J39.8 A felsõ légutak egyéb
meghatározott betegségei
J39.9 A felsõ légutak
betegségei, k.m.n.

J35
J36
J37
J38

J39

Listán
Listáról
lévõ
hiányzó
betegségek
4
18
1
7
3

J03.9 Heveny mandulagyulladás,
k.m.n. hiányzik a listáról
2

1
3

2
24

1
1
10
2
5
5
4
3
1
27
5
3
7
4
1

3
11
3
3
5

10
10

20

4
6

1
2
4

4

3

3

JOTERV1-127.qxd

2005.12.09.

10:36

Page 99

SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS / 99

Kód

BETEGSÉGEK

J40-J47
J40
J41

Idült alsó légúti betegségek
Bronchitis, nem hevenynek vagy idültnek meghatározva
Egyszerû és mucopurulens idült bronchitis

J42
J43
J44
J45
J46
J47
J60-J70
J60
J61

Nem meghatározott idült bronchitis
Emphysema
Egyéb idült, obstruktív tüdõbetgség
Asthma
Status asthmaticus
Bronchiectasia
Külsõ tényezõk okozta tüdõbetegségek
Szénbányászok pneumoconiosisa
Asbest és egyéb ásványi rostok okozta
pneumoconiosis
Kvarctartalmú por okozta pneumoconiosis
Pneumoconiosis egyéb szervetlen poroktól
Nem meghatározott pneumoconiosis
Gümõkorral társult pneumoconiosis
Meghatározott szerves por okozta légúti betegség
Túlérzékenységi (allergiás) pneumonia szerves portól
Légzõszervi állapotok vegyszerek, gázok, füstök
és gõzök belégzésétõl
Pneumonia szilárd anyagoktól és folyadékoktól
Légzõszervi állapotok egyéb külsõ ágensektõl
Egyéb, légzõrendszeri betegségek, amelyek
fõként a szövetközi állományt érintik
Felnõttkori légzési distress syndroma
Tüdõvizenyõ
Pulmonalis eosinophilia, m.n.o.
Egyéb interstitialis tüdõbetegségek
Az alsó légutak gennyesedése és elhalásos
elváltozásai
Tüdõ- és gátortályog
Gennymell (empyaema toracis)
A mellhártya egyéb betegségei
Mellüregi folyadékképzõdés, m.n.o.
Mellüregi folyadékképzõdés máshol osztályozott
állapotokban
Pleuralis callus
Légmell
Egyéb légmelli állapotok

J62
J63
J64
J65
J66
J67
J68
J69
J70
J80-J84
J80
J81
J82
J84
J85-J86
J85
J86
J90-J94
J90
J91*
J92
J93
J94

J95-J99
J95
J96
J98

J99*

Hiányzik/Rajta van
a Prioritási listáról/listán

Hiányzik a listáról:
J41.0 Egyszerû idült bronchitis

Listán
Listáról
lévõ
hiányzó
betegségek
17
3
1
2
1
1
5
4
4
1
1
40
1

4

1
2
7
1
1
4
10
7
3
7
7

0

1
1
1
4
8

0

4
4
11
1
1

Hiányzik a listáról:
J94.1 Fibrothorax
J94.9 Mellüregi állapot, k.m.n.

A légzõrendszer egyéb betegségei
Beavatkozást követõ légzési rendellenességek, m.n.o.
Légzési elégtelenség, m.n.o.
Egyéb légzési rendellenességek
Hiányzik a listáról:
J98.5 A mediastinum máshová
nem osztályozott betegségei
J98.9 Légzési rendellenesség,
k.m.n.
Légzési rendellenességek egyéb, máshova
osztályozott betegségekben

2
4
3

18
8
3
7

2

2

5

2

3
160

73
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A 777/2004. KORMÁNYRENDELET 1.

MELLÉKLETE

BETEGSÉGEK JEGYZÉKE, AMELYEK ESETÉN A SZOLGÁLTATÁSOKAT RÉSZBEN
VAGY EGYÁLTALÁN NEM TÉRÍTIK AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSBÓL
BNO 10 kód

A betegség megnevezése

004

Egészségügyi
terhesség-megszakítás
Vetélés egyéb okból
Vetélés, k.m.n.
Sterilizálás
Mesterséges megtermékenyítés
Fertilisatio in vitro
Megtermékenyítés elõsegítése
Alkoholos befolyásoltság
meghatározása az alkoholszint
alapján
Véralkohol-szint 20 mg/100 ml alatt
20-39 mg/100 ml véralkohol-szint
40-59 mg100 ml véralkohol-szint
60-79 mg/100 ml véralkohol-szint
80-99 mg/100 ml véralkohol-szint
100-119 mg/100ml véralkohol-szint
120-199 mg/100ml véralkohol-szint
200-239 mg/100 ml véralkohol-szint
240 mg/100 ml vagy feletti
véralkohol-szint
Alkohol jelenléte a vérben,
szint nincs meghatározva
Alkoholos befolyásoltság
meghatározása az intoxicatio
mérve alapján
Enyhe fokú alkohol mérgezés
Közepes fokú alkohol mérgezés
Súlyos alkohol mérgezés
Nagyon súlyos alkohol mérgezés
Alkoholos befolyásoltság, k.m.n.
Vizsgálat és megjegyzés
adminisztratív okokból
Vizsgálat oktatási intézményi
felvételhez
Vizsgálat: munkahelyi alkalmazás
elõtt
Vizsgálat: bentlakásos intézményi
felvételhez
Vizsgálat: sorozás
Vizsgálat: vezetõi jogosítványhoz
Vizsgálat: sportorvosi
Vizsgálat: biztosítási szerzõdéshez
Vizsgálat: orvosi igazolás kiadása
végett
Vizsgálat: adminisztratív célú egyéb
Vizsgálat: k.m.n. adminisztratív célból
Vizsgálat: alkohol és gyógyszer
vérszint
Tuba vagy vasa deferens plasztika

005
006
Z30.2
Z31.1
Z31.2
Z31.3
Y90

Y90.0
Y90.1
Y90.2
Y90.3
Y90.4
Y90.5
Y90.6
Y90.7
Y90.8
Y90.9
Y91

Y90.0
Y91.1
Y91.2
Y91.3
Y91.9
Z02
Z02.0
Z02.1
Z02.2
Z02.3
Z02.4
Z02.5
Z02.6
Z02.7
Z02.8
Z02.9
Z04.0
Z31.0

Az egészség-biztosító
térítése
0%

A biztosított
hozzájárulása
100%

Indikáció
korlátozás
2. mell.

0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

2. mell.
2. mell.
2. mell.
2. mell
2. mell.
2. mell.

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0%

100%

0%

100%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%
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BNO 10 kód

A betegség megnevezése

Z41

Egyéb, nem az egészségi állapot
kezelése céljából végzett eljárások
Szépészeti mûtét elfogadhatatlan
megjelenés miatt
Körülmetélés
Füllyukasztás
Eljárások az egészségi állapot
helyreállításától független célból
Eljárás nem egészségügyi okból,
k.m.n.
Pszichoterápia
Lábadozás pszichoterápia után
A fogfejlõdés és áttörés
rendellenességei
Foghiány
Számfeletti fogak
A fogak nagysági és alaki
rendellenességei
Foltos fogak
A fogfejlõdés zavarai
A fogak örökletes szerkezeti
rendellenességei m.n.o.
A fogáttörés rendellenességei
Fogzási szindróma

Z41.1
Z41.2
Z41.3
Z41.8
Z41.9
Z50.4
Z54.3
K00
K00.0
K00.1
K00.2
K00.3
K00.4
K00.5
K00.6
K00.7

Az egészség-biztosító
térítése

A biztosított
hozzájárulása

Indikáció
korlátozás
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Szlovénia
Szlovéniában a kötelezõ egészségbiztosítás által nyújtott fedezet körét és mértékét az
Egészségügyi Ellátással és az Egészségbiztosítással kapcsolatos Törvény határozza meg. A lakosság
számára nyújtott szolgáltatások részletes taglalása a HIIS (Országos Egészségbiztosító Intézet)
által a kötelezõ biztosításra vonatkozóan elfogadott és áttekintett speciális rendeleteknél található. A törvény és a rendelkezések meghatározzák azokat a jogokat, melyek a biztosítási
járulékot fizetõ állampolgárokat megilletik.
A kötelezõ egészségbiztosítás keretében a biztosítottak természetbeni és pénzbeli juttatásra
egyaránt jogosultak. Az elsõ csoportba az egészségügyi ellátás különbözõ szintjein nyújtott szolgáltatások tartoznak, ideértve a gyógyszereket és a gyógyászati segédeszközöket is, a másodikba az olyan
pénzbeli juttatások, mint a 30 napon túli munkakiesésre nyújtott táppénz és a fekvõbeteg-ellátásra való
beutalás során felmerülõ utazási költségek térítése. A kötelezõ biztosítás teljes egészében fedez
bizonyos alapvetõ szolgáltatásokat, ezen kívül más szolgáltatások meghatározott százalékát.
A kötelezõ egészségbiztosítás az alábbi szolgáltatások költségeinek 100%-át fedezi:
➤ a gyermekeknek és serdülõkorúaknak nyújtott minden egészségügyi szolgáltatás, a gyermekek, iskoláskorúak, mentális vagy fizikális fejlõdési zavarban szenvedõ fiatalkorúak diagnosztizálása, kezelése és rehabilitációja iskolalátogatásuk ideje alatt,
➤ a családtervezéssel, fogamzásgátlással, terhességgel vagy gyermekszüléssel összefüggõ
egészségügyi szolgáltatások,
➤ a fertõzõ betegségek, beleértve a HIV-fertõzést is, megelõzésére, diagnosztizálására és
kezelésére irányuló programok szolgáltatásai,
➤ a munkahelyi balesetek, foglalkozási ártalmak, daganatos megbetegedések, muscularis és
neuromuscularis megbetegedések, elmebetegségek, epilepszia, hemofília, paraplegia,
tetraplegia és cerebralis bénulás, elõrehaladott diabetes, sclerosis multiplex és psoriasis
kezelése és rehabilitációja,
➤ szervadományozással és szerv- és szövetátültetéssel kapcsolatos szolgáltatások, sürgõsségi
ellátás és mentõszállítás, otthoni vizitek, a beteg otthonában vagy szociális intézményben
történõ kezelés vagy nõvéri ápolás hosszú távú ápolás esetén is.
Míg egyes speciális csoportok és betegek a kötelezõ egészségbiztosítás teljes térítésében
részesülnek, addig más szolgáltatásokat csak bizonyos meghatározott arányban fedez a biztosító:
ezek a szolgáltatások 5-50%-os arányban részfizetéses hozzájárulást igényelnek.
A kötelezõ egészségbiztosítás az alábbi szolgáltatások költségeinek legalább 95%-át fedezi:
➤ a szervátültetéssel kapcsolatos szolgáltatások és az ilyen esetekben szükséges speciális
sebészi beavatkozások,
➤ külföldön végzett gyógykezelés,
➤ az intenzív terápiával, radioterápiával, dialízissel kapcsolatos szolgáltatások és más sürgõs,
speciális diagnosztikus, terápiás és rehabilitációs tevékenységek (co-payment max. 5%),
A kötelezõ egészségbiztosítás az alábbi szolgáltatások költségeinek legalább 85%-át fedezi:
➤ terméketlenség kezelése vagy mesterséges megtermékenyítés, sterilizáció és a terhesség
mûvi befejezése,
➤ speciális sebészeti ellátás,
➤ a kórházi vagy gyógyfürdõi kezelés nem orvosi része a folyamatos kórházi kezelés
keretében, kivéve a nem munkahelyi sérülések eseteit,
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➤ a fogak és a szájüreg betegségeinek kezelése,
➤ speciális ortopédiai, fogszabályozási segédeszközök, hallókészülékek, stb. (co-payment max.
15 %).
A kötelezõ egészségbiztosítás az alábbi szolgáltatás költségeinek legalább 75%-át fedezi:
➤ a pozitív listán szereplõ gyógyszerek
➤ kórházi vagy fürdõkezelés nem munkahelyi sérülések esetén (co-payment max. 25%)
A kötelezõ egészségbiztosítás az alábbi szolgáltatások költségeinek legfeljebb 60%-át fedezi:
➤ nem sürgõsségi mentõszállítás,
➤ gyógyfürdõi kezelés, amennyiben nem kórházi kezelés folytatásaként veszik igénybe (co-payment min. 40%).
A kötelezõ egészségbiztosítás az alábbi szolgáltatások költségeinek legfeljebb 50%-át fedezi:
➤ felnõttek fogászati protézise,
➤ felnõttek optikai segédeszközei,
➤ az átmeneti listán szereplõ gyógyszerek (co-payment min. 50%).
A fennmaradó összeget vagy közvetlen térítésként, vagy kiegészítõ biztosítása révén fizetheti a
biztosított. A co-payment bevezetése és a fürdõkezelések csökkentése ellenére is, rendkívül
kiterjedtnek tûnik az egészségügyi szolgáltatások köre. A szolgáltatási csomagot nem korlátozták
alapvetõ szolgáltatásokra, és nem határoztak meg kor és jövedelem szerinti prioritásokat.

FORRÁS:
Law on healthcare and healthcare insurance, Republika Slovenija
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Lettország
Lettországban a kötelezõ társadalombiztosításból fedezett szolgáltatásokat, az alap szolgáltatáscsomagot 1999-ben határozták meg elõször, 2004-ben felülvizsgálták, jogszabályban rögzítették. A biztosító finanszírozza az alap szolgáltatáscsomagot és bizonyos központi programokat. A
lakosok az ezekbe tartozó szolgáltatásokra is esetenként hozzájárulást fizetnek. Az alapcsomagban nem fedezett szolgáltatásokat a beteg maga fizeti vagy magánbiztosítást köt rá. Az alapcsomag az államilag finanszírozott szolgáltatásokat tételesen nem sorolja fel, viszont definiálja a nem
finanszírozott ellátásokat (negatív csomag).
2005-ben már tapasztalható néhány olyan elem a szabályozásban, amely a pozitív csomag
meghatározására is irányul (finanszírozott laboratóriumi tesztek stb.)
Az alapcsomag tartalmazza a sürgõsségi ellátást, akut és krónikus betegségek gyógyítását, a
szexuális úton terjedõ és fertõzõ betegségek megelõzését és kezelését, az anyasági ellátást, az
immunizációs programokat, meghatározott csoportok számára az ingyenes gyógyszereket.
A fogászati ellátás csak 18 éves kor alatt része a csomagnak. A gazdasági helyzet javulásával a
csomag bõvülhet. Jelenleg inkább évrõl évre szûkül.
1999-ig állami programokon keresztül finanszíroztak bizonyos szolgáltatásokat, amelyekbõl
1999-ben néhány az alapcsomag részévé vált:
➤ Fertõzõ betegségek diagnózisa és kezelése,
➤ TBC és krónikus tüdõbetegségek diagnózisa és kezelése
➤ Pszichiátriai ellátás
➤ Onkológia és hematológia
➤ Anya- és gyermekegészségügyi ellátás
➤ Katasztrófa medicina
➤ AIDS
Nem fedezi a biztosító az alábbi szolgáltatásokat:
➤ A biztosítóval nem szerzõdött szolgáltatónál igénybe vett ellátás
➤ Tervezett mûtétek a keretek kimerülése után
➤ Orvosi vizsgálatok, és ellátás (beleértve a krónikus betegeket is) ha az nem orvosi rendelvényre történik (fekvõbeteg ellátás, szakellátás beutaló nélkül)
➤ Rutin fogászati ellátás (kivéve a 18 év alatti lakosokat és a sorkatonákat)
➤ Klinikai vagy szociális indikáció nélküli abortusz
➤ Anonim orvosi ellátás (kivéve a HIV és szifilisz fertõzések meghatározására irányuló vizsgálatokat)
➤ Szexológiai célú orvosi ellátás
➤ Alkoholizmus és narkotikumok okozta detoxikáció
➤ Kozmetikai és plasztikai sebészet
➤ Homeopátiás ellátás és alternatív medicina

FORRÁS:
www.voava.lv.
http://www.euro.who.int/document/e72467.pdf
http://www.vm.gov.lv/
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Franciaország
Franciaországban a CCAM az Orvosi Tevékenységek Általános Osztályozása 2005. március 31én lépett életbe. A CCAM az orvosi tevékenységek kodifikált jegyzéke, melyet az állami és a
magánszektor orvosai egyaránt alkalmaznak. A lista a szolgáltatások díjtételeinek alapja mind a
magánorvosi gyakorlatban, mind a kórházi szolgáltatások viszonylatában.
1999 óta, Franciaország állandó lakosai átfogó egészségügyi fedezetet élveznek, ez a lakosság
99,9%-ának nyújt védelmet. A Teljeskörû Egészségügyi Fedezet (couverture médicale universelle
= CMU) az egészségügyi ellátáshoz való egyenlõ hozzáférés céljait szolgálja azzal, hogy állampolgári jogon nyújt lehetõséget a kötelezõ biztosításra. Azoknak, akiknek a jövedelme nem ér el egy
bizonyos szintet, nem kell járulékot fizetniük.
A kiegészítõ CMU a maximum 562 euro (2 személy esetén 843 euro, 3 személy esetén 1012 euro,
4 személy esetén 1180 euro stb.) jövedelemmel rendelkezõk számára nyújt fedezetet. Az ilyen
módon biztosítottaknak nem kell megelõlegezniük kezelési költségeiket, fedezetük 100%-os.
Ez az intézkedés az orvosi konzultációk, a kórházi kezelések és a kórházi átalány 100%-os
fedezetét nyújtja. A magánorvosok nem számíthatnak fel a társadalombiztosítás tarifáinál magasabb árakat. A megelõzés, az immunizálás és a szûrõvizsgálatok ingyenesek. Ugyanígy térítésmentes a 15-18 éves fiatalok fogászati ellátása. A hosszú távú ápolás és a különösen költséges
szolgáltatások finanszírozását az állam vállalja át. Szintén térítésmentes ellátásban részesülnek a
terhes anyák terhességük utolsó 4 hónapjában. Teljes térítésmentesség jár a rokkantnyugdíjasok
és a katonai nyugdíjasok számára.
A CMU-re a fiatalok 16 éves korukig a szüleik révén jogosultak. 16 éves koruktól saját jogon
részesülnek biztosítási fedezetben, illetve továbbtanulás vagy krónikus betegség esetén a korhatár
20 éves korra tolódik ki.
A CMU reformterveiben nem a szolgáltatásokból indul ki, hanem ezek alkalmazásának
módozataiból. Meg akarja szüntetni a jogosultságot korlátozó határértékeket, és jövedelemtõl
függõ degresszív juttatásokat kíván bevezetni. Kedvezményezettjeit arra kívánja ösztönözni, hogy
a CMU mellett a kölcsönös biztosítók szolgáltatásait vegyék igénybe és ne az állami biztosításhoz
forduljanak.
Franciaországban a Magasszintû Egészségügyi Bizottság-HCSP számos kritériumot sorol fel az
egészségügyi alapcsomag kialakításához. Így az alapcsomagba tartozó szolgáltatások
meghatározásánál figyelembe kell venni az alapvetõ szükségletek mellett a földrajzi, szociális, kulturális vonatkozásokat, a gazdasági kritériumokat pedig a fedezet elõzetes értékelése alapján kell
meghatározni.
Franciaországban napirenden van az alapcsomag tartalmának újradefiniálása a HCSP irányítása
alatt.
A 2005. június 17-én elfogadott határozatok szerint szeptembertõl tértek át az Orvosi
Tevékenységek Általános Osztályozásának második verziójára (CCAM V2), a CCAM és a régi
nomenklatúrát képviselõ NGAP együttes alkalmazásának átmeneti idõszaka után. A CCAM V2
táblázatai révén aktualizálhatóak a különbözõ létesítmények tezauruszai az alábbiakkal:
➤ Új tevékenységek listája – olyan tevékenységek, melyek nem szerepeltek az elsõ verzióban,
de a második verzió 1-18 fejezeteibe fel lettek véve Fázis és Aktivitás kódjaikkal, illetve
esetleges aneszteziológiai kódolásukkal együtt.
➤ Olyan kiegészítõ tevékenységek listája, melyek valamely Aktivitási kódja nem alkalmazható.
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Az anesztézia szempontjából nincs olyan változtatás, mely tevékenység kihagyását, kódmódosítást vagy a kódolás módosítását jelentette volna összehasonlítva az elsõ verzióval. Az új változat törzsanyagában végrehajtott változtatások csupán a PMSI (Informatikai Rendszerek
Orvostechnikai Programjában) foglalt CCAM alkalmazására vonatkoznak, 49 új – kóddal és alkalmazási terület megjelölésével ellátott - megfogalmazás bevezetésére korlátozódva. Alapvetõen a
díjszabás aspektusaira vonatkoznak, így a díjszabás-táblázat alkalmazóinak figyelembe kell venniük
a 19. fejezet változásait és az egészségbiztosítás által az 1-18. fejezet tarifáira vonatkozó módosításokat és a számlaadás módosítására vagy kiegészítésére szolgáló kódkombinációkat.
A CCAM V2 2005. szeptemberi életbelépése óta az egészségbiztosítás csak ezt a verziót tekinti a
finanszírozás alapjának. A technikai akadályok miatt még nem ezt a változatot alkalmazó intézményekre
azonban nem róható ki nagyobb mértékû bírság. A régebbi nomenklatúra alkalmazásának végsõ
idõpontja 2005. december 31., ekkor jár le a CCAM V2-re való áttérés türelmi ideje.
A CCAM V2-osztályozásnak a „Journal Officiel”-ben, hivatalos közleményként való megjelentetését magas szintû fórumokon zajló engedélyezési eljárás vezette be. Az engedélyezési eljárásban részt vevõ hatóságok a Tevékenységek és Szolgáltatások Hierarchizálását végzõ Bizottság, a
Magas szintû Egészségügyi Hatóság, a Kiegészítõ Egészségbiztosítók Országos Uniója és a felügyeletet gyakorló minisztérium.
2006 elsõ felében a patológia tárgykörét is fel akarják venni az új CCAM-ba.

FORRÁS:
http://www.previade.fr/previade/html/home/dossier_sante/lexique.html#CCAM
http://www.crij.org/mp/docu_mp.nsf/0/5612e8b019a0fbf28125653700585c24?OpenDocument
http://www.codage.ext.cnamts.fr/codif/ccam/index_presentation.php?p_site=AMELI
http://www.quotimed.com/dossierweb/index.cfm?fuseaction=viewarticle&DartIdx=220167
http://www.atih.sante.fr/?id=0003100019FF
http://www.fhf.fr/fhf/htm/fr/questions/detail_article.jsp?id=1067

FRANCIA

PÉLDA :

AZ ORVOSI TEVÉKENYSÉGEK ÁLTALÁNOS OSZTÁLYOZÁSA

Franciaországban a CCAM az Orvosi Tevékenységek Általános Osztályozása egy kodifikált
jegyzék, mely a szolgáltatások díjtételeinek alapja.
A CCAM a következõ kritériumok révén szolgál kiindulási alapul a kereséshez:
Kódok szerint
A pontos kód alapján a keresett tevékenységgel kapcsolatos információk azonnal hozzáférhetõek.
Egyéb kritériumok alapján
Ez az opció a fejezetcímekben vagy a tevékenységekkel kapcsolatos feljegyzésekben, leírásokban feltüntetett kulcsszó alapján végzett kereséssel vezet a kérdéses tevékenységhez. Egy vagy két
kulcsszót lehet egyszerre használni, pl. echographia és véna, ezzel minden, a két szóval együttesen jellemezhetõ tevékenységet el lehet érni. A Journal Officiel-ben a tevékenységgel kapcsolatban megjelent rendeletek dátuma szerint is nyerhetõ információ.
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Fejezetek szerint
A CCAM osztályozás az egészségügy logikáját követi, és nem szakágak, hanem szervrendszerek
szerint oszlik meg. 19 fejezetbõl áll:
1-16 fejezet: a központi és a perifériás idegrendszer, a szem és környéke, fül, keringési
rendszer, immun- és vérképzõrendszer, emésztõrendszer, húgy- és ivarrendszer, termékenységgel, terhességgel kapcsolatos vizsgálatok és az újszülöttek vizsgálata, endokrinológia és anyagcsere-folyamatok, a fej, a nyak és a törzs, a felsõ végtagok, az alsó végtagok
csont-, ízület- és izomrendszere, ugyanez topográfiai megjelölés nélkül, a bõrtakaró és az
emlõ betegségei;
➤ 17. fejezet: tevékenységek topográfiai megjelölés nélkül,
➤ 18. fejezet: az eljárásokat kiegészítõ anesztézia és más kiegészítõ tevékenységek,
➤ 19. fejezet: adaptációk az átmeneti CCAM-ra.
Az elsõ 17 fejezet mindegyike két részbõl áll:
➤ diagnosztikai tevékenységek elõször szervrendszerek, majd szervek szerint,
➤ orvosi tevékenységek szervek, majd eljárások szerint.
A tevékenység adatlapja tartalmazza a tevékenység leírását (fejezet, kód, leírás, feljegyzés).
Példák
Fejezet szerinti keresés: 19. fejezet: adaptációk az átmeneti CCAM-ra, 19.1 fejezet: átalányok
és tevékenységek, 19.1.2. kardiológia
YYYY001 kardiológiai átalány elsõ szint
A tevékenység leírása:
Egy vagy két beteg folyamatosan monitorozott orvosi felügyelete és kezelése EKG-követéssel
oszcilloszkóppal és kardio-frekvencia méréssel. A tevékenység magában foglalja a szokásos EKGvizsgálatokat, a reanimációt és a folyamatos vagy ismételt vérnyomásmérést, választható technikával, dokumentálva vagy anélkül.
Továbbá esetlegesen kódolandó: külsõ elektrosokk az alkalmazások számától függetlenül –
szívkatéter behelyezése vagy cseréje elektroszisztolés stimulációhoz, szívkatéter behelyezése a
jobboldali üregekben történõ vérnyomásméréshez.
Díjtételek: Betegenként, 24 óránként és orvosonként: maximum hét napra számíthatóak fel. A
költségek térítés alá esnek.
Egységár: 26,88 EUR
19.1.8 pneumologia
YYYY006
A tevékenység leírása:
Farmakodinamikai ágensekre vagy allergénekkel való provokálásra adott reakciók mennyiségi
értékelése a reakció küszöbértékének figyelembevételével
Megjegyzés: nem számlázható a légzésfunkció pletizmográffal történõ mérése esetén.
Téríthetõ tevékenység. A küszöbértékre vonatkozó szabályok szerint mentességet élvez, de
számlázástól nem mentesít.
Egységár: 42,24 EUR
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Két példa a faszerkezetben való elhelyezésre:
1.Központi, perifériás és autonóm idegrendszer
1.1-Idegrendszerre vonatkozó diagnosztikai tevékenységek
i.– Az idegrendszer elektrofiziológiai vizsgálatai
1.1.1.1 – Electromyographia (EMG)
Kód: AHQB032
Leírás: 3-6 harántizom, elektródával felszerelt tûvel végzett electromyographiája nyugalmi
állapotban és terhelés mellett, mérve a mozgás levezetésének sebességét és 2-4 ideg izomreakciójának mértékét, felszíni elektródával kiváltott proximális levezetések és az ingerlevezetés gyorsaságának, illetve 2-4 ideg esetleges ingerválaszának mérése nélkül.
A tevékenységgel kapcsolatos megjegyzés: elektrofiziológiai vizsgálat a karpális csatorna
központi idegének érintettsége esetén
A vizsgálathoz az alapképzésen kívül speciális ismeretek szükségesek.
A tevékenység téríthetõ.
Egységár: 121,53 EUR.
I. Központi, perifériás és autonóm idegrendszer
1.5-A koponya és a gerinc idegeinek kezelési eljárásai
1.5.5-A törzs idegeinek kezelési eljárásai
1.5.5.1-A törzs falában lévõ idegek kezelési eljárásai
Kód: AHLB010
Leírás: Infiltráció a törzs falában lévõ ideg gyógykezelésére ingerkövetéssel
A tevékenység téríthetõ.
Egységár: 25,79 EUR.
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Egyesült Királyság
Az NHS az alapelvei közül elsõként említi, hogy mindenki számára univerzális fedezetet kíván nyújtani, mely orvosi szükségleten és nem fizetõképességen nyugszik. Az egészségügy egy alapvetõ emberi
jog, így a magán rendszerektõl eltérõen az NHS nem zár ki embereket egészségi állapotuk vagy pénzügyi helyzetük miatt. Ellentétben azokkal az országokkal, ahol a magán- vagy társadalom biztosítás által
fedezett egészségügyi szolgáltatások terjedelme világosan ki van fejtve, az Egyesült Királyságban az NHS
nem ír elõ egy határozott szolgáltatási listát. Általános szinten az 1977-es törvény hárít bizonyos
felelõsséget az egészségügyi államtitkárra a kórházi és közösségi egészségügyi ellátás tekintetében. Pl.
kötelezõ az állami iskolákba járó tanulók számára a rendszeres orvosi vizsgálat, ezen felül az államtitkár
széles diszkrécióval rendelkezik. A tágabb egészségügyi ellátás nyújtása azonban nem az államtitkár,
hanem az egészségügyi hatóságok hatáskörébe tartozik. Ugyanakkor az egészségügyi hatóságok
elsõdlegesen azt tartják felelõsségüknek, hogy a körzetükben elfogadható szintû szolgáltatást teremtsenek a helyi lakosok számára. Itt úgyszintén homályos marad, hogy mibõl áll az „elfogadható szintû
szolgáltatás”. A háziorvosok esetében a szerzõdés annyit köt ki, hogy kötelesek „az összes szükséges
és megfelelõ szolgáltatást nyújtani, melyeket a háziorvosok rendszerint nyújtanak”.
A gyógyszerek esetében az NHS juttatásainak terjedelme már explicitebb mint más területeken.
Az 1985-ben bevezetett Selected List Scheme korlátozó lista az NHS vényköteles gyógyszereirõl.
Az 1992-es NHS szabályozás kibocsátott egy gyógyszer listát, melyeket NHS orvosok nem írhatnak fel, vagy gyógyszereket, melyeket bizonyos típusú betegeknek vagy betegségekre nem írhatnak
fel. Emellett az Egészségügyi Minisztérium úgy próbálja még befolyásolni a vényfelírás
tevékenységét, hogy periodikusan kibocsát összehasonlító ártáblázatokkal ellátott pamfleteket.
Az Egyesült Királyságban az alapcsomag meghatározását úgy kísérlik meg, hogy a kizárandó
kezelések listájára összpontosítanak (pl. termékenységi kezelés, tetoválás eltávolítása, kozmetikai
mûtét, nemi átoperálás). Értékrendtõl függõen más javaslatok kizárnák az alapcsomag juttatásai
közül még a tanácsadást, rutin szûrési programokat, egészségfejlesztést, elhízás és impotencia
elleni gyógyszereket, és mindezt a magán szektoron keresztül tennék elérhetõvé.
A brit orvosi kamara (BMA) szerint az egészségügy számára rendelkezésre álló források és a betegek
igényei közt fennálló szakadékot egy explicit alapszolgáltatás (core service) meghatározásával lehetne áthidalni. Megmaradna a központilag finanszírozott közszolgáltatás, de korlátozva lenne egy szigorúan körülhatárolt lényeges szolgáltatási magra. Ez lehetõvé tenné az egészségügyi költekezés állami komponensének
visszafogását, miközben megengedné, hogy más szolgáltatások magán alapon mûködjenek. Bár az NHS
továbbra is univerzális fedezetet nyújtana, nem lépne fel az átfogó szolgáltatás nyújtásának igényével.

FORRÁS:
NHS Core Principles
http://www.nhs.uk/England/AboutTheNhs/CorePrinciples.cmsx
Health Care Systems in Transition, United Kingdom 1999
http://www.who.dk/observatory/hits/20020524_2
The healthcare funding review
http://www.bma.org.uk/ap.nsf/650f3eec0dfb990fca25692100069854/80256b140033ce0780256b5
0004e1cf4/$FILE/healthcare%20funding.pdf
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Hollandia
Hollandiában az egészségügyi rendszer három szinten mûködik. Az elsõ szint az egész lakosságnak járó kötelezõ biztosítás a kivételes orvosi költségek fedezésére és a költséges krónikus
ellátásra. Ezt a kivételes orvosi költségekrõl szóló törvény (AWBZ) szabályozza. A standard
egészségügyi magánbiztosítások által finanszírozott orvosi költségeket az egészségbiztosításhoz
való hozzáférésrõl szóló törvény (WTZ) szabályozza. Az egészségügyi rendszer harmadik szintje
az önkéntes magán egészségbiztosítás.
AWBZ – azon az elven mûködik, hogy az emberek, ameddig csak lehet az otthonukban éljenek
attól függetlenül, hogy otthon vagy intézményben kapnak ellátást.
A kivételes orvosi költségekrõl szóló törvény elõírja az egészségügyi ellátás alapformáit, további szabályzatok pedig részletezik az AWBZ törvény szerinti jogosultságot. A juttatások terjedelme
többször változott az 1990-es évek folyamán, 2003. április 1-tõl a jogosultságot nem kategóriák,
hanem funkciók szerint határozzák meg. Ez a változás az AWBZ fokozatos modernizálási folyamatának részét képezi. A piac keresleti oldalát már nem egyszerûen a kormány irányítja, hanem
egyre inkább a kereslet indukálja. Egyre kevésbé irányul a figyelem az ellátás kínálatára, mint
inkább az arra jogosult ügyfelek szükségleteire. Ez a megváltozott szemlélet várhatóan megteremti
a feltételeket a testre szabott ellátás és a szélesebb körû termékek nyújtására. Hét különválasztható ellátási funkciót határoztak meg:
➤ Otthoni segítség: takarítás, tisztítás, otthoni növénygondozás, ételkészítés.
➤ Személyes gondozás: segítségnyújtás a zuhanyozás, fürdés, öltözködés, borotválkozás,
illemhely használat, evés és ivás tevékenységeiben.
➤ Ápolás: sebkötözés, gyógyszer beadás, injekció beadás, tanácsadás a betegséggel való megbirkózásban, öninjekciózás bemutatása.
➤ Támogató útmutatás: az ügyfél segítése a nap megszervezésében és a jobb életvezetésben, nappali ellátás, nappali tevékenység, az ügyfél segítése saját háztartása rendben
tartásában.
➤ Aktiváló útmutatás: beszélgetés az ügyféllel, hogy módosítsa viselkedését, vagy új magatartásformákat tanuljon, ha ilyen problémák felmerülnek.
➤ Kezelés: egy betegséggel kapcsolatos ellátás, pl. egy stroke utáni rehabilitáció.
➤ Elszállásolás.
Az AWBZ törvény által nyújtott jogosultságok mellett bizonyos körülmények között a biztosított személyek igényt tarthatnak a kormány pénzügyi adománya által fizetett kezelésre és szolgáltatásokra is. Ezen szolgáltatások nyújtásának alapját az országos biztosítási finanszírozási
törvény (WFV) írja elõ. Az adományra való jogosultsághoz bizonyos kritériumoknak meg kell
felelni, mint pl. hogy a szolgáltatás orvosilag javasolt-e és mennyi a kezelések száma. A pénzügyi
adomány rendszer által fizetett szolgáltatások és kezelések típusai:
➤ gyermekszálló szellemi fogyatékosok számára
➤ egyénre szabott ellátás szellemi fogyatékosok számára
➤ abortusz klinikák
➤ prenatális és perinatális tesztek a vércsoport és nemibetegség megállapítására
➤ független elszállásolás felügyelettel
➤ tanácsadás súlyos halláskárosult gyermekekkel élõ családok számára
➤ országos influenza megelõzõ program
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WTZ
A standard egészségügyi magánbiztosítások által finanszírozott orvosi költségeket szabályozó,
az egészségbiztosításhoz való hozzáférésrõl szóló törvény jogi alapot nyújt a biztosított személyek által igénybe vehetõ orvosi ellátásra és természetbeni juttatásokra ad jogosultságot. A juttatások terjedelme többször változott az 1990-es évek folyamán, jelenleg a következõ ellátások
és szolgáltatások állnak rendelkezésre:
➤ Orvosi és sebészeti ellátás
➤ Szülészeti ellátás
➤ Fogászati ellátás
➤ Gyógyszer termékek
➤ Kórházi felvétel
➤ Gyógyászati segédeszközök
➤ Közlekedés
➤ Anyasági gondozás
➤ Hallásgondozás
➤ Genetikai tesztelés
➤ Mûvesekezelés
➤ Krónikus légzési problémákban szenvedõ betegek ellátása
➤ Rehabilitáció
➤ Trombózis megelõzési szolgáltatás
2006. január 1-tõl a kormány egy új egészségbiztosítási rendszer bevezetését tervezi Hollandia
valamennyi lakosa számára. Az új törvény kötelezõvé teszi az egészségbiztosítás kötését minden
lakos számára. A rendszert magánbiztosítók mûködtetik majd, akik kötelesek lesznek minden
lakost elfogadni egy adott területen. A biztosított egy egységesen meghatározott névleges díjat
fizet a magánbiztosítónak. Az új egészségbiztosítás egy egészségügyi alapcsomagból áll, mely
alapvetõ gyógyító ellátást nyújt.
A kivételes orvosi költségek rendszer gyógyító ellátásra vonatkozó elemei 2006-ig átkerülnek
az új standard csomagba. A biztosított jogosultságait funkció szerint írják majd le, így az egészségbiztosítók egy olyan eszközhöz jutnak, amivel az egészségügyi ellátást hatékonyabban megszervezhetik. A parlament dönti majd el, hogy mi kerül a csomagba és hogy milyen feltételek mellett
lesznek az emberek jogosultak egy ellátásra vagy szolgáltatásra. Az egészségbiztosítók eldönthetik, hogy hol és ki által történik az ellátás szolgáltatása.

FORRÁS:
Health Care Systems in Transition, Netherlands 2004
http://www.who.dk/observatory/hits/20041022_3
Health insurance system
Ministry of Health, Welfare and Sport, Netherlands
http://www.minvws.nl/en/themes/health-insurance-system/default.asp
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Spanyolország
A spanyol lakosok közel 100 %-a kötelezõ társadalombiztosítás által biztosított. 1995 elõtt a
kötelezõ társadalombiztosítás által fedezett szolgáltatások nem voltak meghatározva. Ez egyenlõtlenségekhez, a költségek kontrollálhatatlan növekedéséhez vezetett. 1995-ben királyi rendeletben határozták meg az állami egészségügyi szolgálat által fedezett szolgáltatások körét. A
szabályozás célja az volt, hogy explicit listba foglalják a mindenki számára elérhetõ szolgáltatásokat, valamint szabályozzák az új szolgáltatások és technológiák bevezetését, biztosítva, hogy
azok megfeleljenek a hatékonyság, hatásosság, biztonság, minõség követelményeinek.
A nyújtott szolgáltatások köre az alábbi:
➤ Alapellátás – általános orvosi és gyermekorvosi szolgáltatások rendelõben és a beteg
otthonában, prevenció, egészségfejlesztés és rehabilitáció.
➤ Szakorvosi ellátás – tartalmazza a járó- és fekvõbeteg ellátást minden akut esetben.
➤ Gyógyszerek – általában 40% önrésszel, krónikus betegeknél számos gyógyszerre az önrész
alacsonyabb. Egyes lakossági csoportoknál nincs önrész (pl. rokkantak, foglakozási megbetegedésben szenvedõk stb.)
➤ Kiegészítõ juttatások – pl. gyógyászati segédeszközök, szállítás, diéta, otthoni oxigén terápia,
gyerekek esetében hallókészülékek stb. E körben nincs önrészfizetés, kivéve bizonyos
ortopédiai termékeket, protéziseket.
Az egészségügyi szolgáltatáscsomag nem tartalmaz szociális ellátást.
A csomagból kizárt: a pszichoanalízis, a hipnózis a szexuális identitás megváltoztatása (ez a
homoszexuális mozgalmak hatására változóban van, bekerülhet a csomagba), a gyógyfürdõk, a
nem betegségekhez, balesetekhez kötõdõ plasztikai sebészet, a fogászat, bizonyos eseteket,
helyzeteket kivéve (a gyermekek számára fogászat a csomag része).
Más szolgáltatásokra a kizárás feltételei a következõk:
➤ Tudományos bizonyítékok, biztonság, klinikai hatásosság stb. hiánya,
➤ Annak bizonyíthatatlansága, hogy a szolgáltatás hozzájárul az élet meghosszabbításához, a
gyógyuláshoz, a fájdalom csökkentéséhez stb,
➤ A tevékenység a szabadidõhöz, sporthoz, kikapcsolódáshoz, szépészethet tartozik.
Az új technológiák hatásosság és hatékonyság szempontjából technológiai eljárás értékelésnek
vannak alávetve.
1999-ben pilot módon több új technológia került bevezetésre a finanszírozott szolgáltatáscsomagba: pl. az epilepszia sebészeti kezelése, a Parkinson kór nem gyógyszeres kezelése.
A gyógyszerek esetében a negatív lista 1993 óta létezik.

FORRÁS:
http://www.euro.who.int/document/e70504.pdf
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FÜGGELÉK
Az ellátási csomag pontosításáról
Az ellátási csomagok meghatározásánál korszerû módon sikerült tisztázni a törvényi szabályozási kérdéseket. Azt is tisztán látjuk, hogy a törvényi szabályozás változása ugyanakkor önmagában
-a felhatalmazások alapján hozott részletszabályok nélkül- nem hoz semmilyen változást a gyakorlatban. Ahhoz, hogy a három csomag valóban eredményként legyen kommunikálható, mindennek
meg kell találni a technikáit, eljárásrendjét.
A biztosítási csomag felülvizsgálata komplex, többfajta eszköz együttes alkalmazásával lehetséges.
A csomag pontosításának dimenziói:
1. A társadalombiztosításon belül kezelni kívánt kockázatok pontosítása (külsõ érdekû kockázatok –foglalkozás-egészségügy, versenysport, extrém sport – és nem gyógyító cél – esztétika,
fedett személy létrehozása, stb. – kizárása, áthárítható kockázatok – felelõsségbiztosítás – pontosítása)
2. Az igénybevételi rend (beutalás, orvosválasztás lehetõsége, stb.) pontosítása
3. A közfinanszírozás terhére (az adott kockázati körön belül) nyújtandó szolgáltatások
➤ elvárható szakmai tartalma (mindenképpen elvégzendõ vizsgálatok, alkalmazandó terápiák és
ezek típusa),
➤ elvárható körülményei (hotel stb.),
➤ térítési kategóriája (azaz kiegészítõ szolgáltatás nélkül önmagában az adott technológia – pl.:
gyógyszer – milyen feltételekkel nyújtandó).
Az elsõ terület önmagában szabályozandó, de a 2,-es és a 3,-as pont egyes ellátásokra is
értelmezhetõ, és ezért ezekre a kérdésenként külön „finanszírozási protokoll” készíthetõ.

FOGALMAK
Itt szubjektív leszek, és a saját magam számára értelmezhetõ kategóriákat írom le. A „protokoll” elnevezést én csak gyûjtõ-fogalomként tudom értelmezni, önmagában nem. Ide tartozó
fogalmak:
➤ „szakmai protokollok”
• Klinikai irányelvek:
– általános hatályúak,
– minisztériumi koordinációban készülnek,
– közlönyi kihirdetés után kötelezõek, és
– kezelési elveket,
– algoritmizált tevékenységi sorokat,
– elfogadott eljárásokat,
– hatóanyag típusokat
tartalmaznak.
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• (Helyi) eljárás-leírások
– a klinikai irányelvekre épülnek,
– azokat ültetik át az adott szervezet, csoport gyakorlatába,
– helyben készülnek,
– alkalmazásuk önkéntes vagy helyi vezetõi döntés alapján kötelezõ,
– tartalmuk konkrét:
– konkrét cselekvési sorokat írnak le,
– konkrét betegutakat rögzítenek,
– konkrét gyógyszerneveket tartalmaznak, nemcsak hatóanyagot.
➤ Biztosítási protokollok
Na, errõl nem tudjuk, hogy mik. Ennek meghatározására teszek most kísérletet.

A BIZTOSÍTÁSI

PROTOKOLLOK FOGALMA

A szakmai és a biztosítási protokollok közötti különbség.
A szakmai protokollok tágabb halmazt képviselnek: a szakmailag megengedhetõ, a beteg
érdekében eredményesnek mondható és szakmai – etikai szempontok szerint alkalmazható
gyógykezelés szektorsemleges szabályait mondják ki.
Egyszerû példával: szakmai protokoll kérdése, hogy
➤ az otthonszülés megengedhetõ-e
➤ az alternatív szülések közül mely eljárások veszélytelenek/hasznosak,
➤ milyen probléma megoldására milyen szakorvos a kompetens,
➤ a szülés, vagy mandulamûtét milyen érzéstelenítési technológiával végezhetõ szakmai kockázat nélkül.
A szakmai protokollok így elsõsorban hatásosság elvûek, illetve a malpraxis kizárásara irányuló
tiltásokat tartalmazók, bár ma már ezekben is megjelenik egyfajta költségtudatosságra való
ösztönzés, mert nem szolgálja a beteg érdekét az, ami pazarló. Ugyanakkor a klinikai irányelv csak
a rosszabb, vagy az azonos hatásosságú, de drágább technológiát zárhatja ki, a hatásosabb, de
drágább technológiát nem.
A finanszírozási protokoll
➤ a szakmailag engedélyezett eljárások halmazán belül
➤ kiválasztja a közfinanszírozás terhére nyújtható ellátásokat,
➤ meghatározza az ellátások igénybevételének eljárásrendjét a közfinanszírozásban,
➤ definiálja azt az ellátási tevékenység-minimumot, ami nélkül finanszírozási szempontból az
adott ellátás nem elégíti ki az elvárásokat,
➤ megteremti az OEP ellenõrzés jogalapját,
➤ meghatározza a kiegészítõ finanszírozás területeit.
Ennek megfelelõen a „biztosítási protokoll” már költség-hatékony – sõt: adott esetben költségkontroll – elvû, és kizárhatja a hatásosabb, de drágább eljárásokat.
A „biztosítási protokoll” tehát az a szabályrendszer, amely a szakmai szabályokat átülteti a biztosítási csomagba, és számonkérhetõvé, ellenõrizhetõvé teszi az ellátást.
A fenti példáknál maradva, a biztosítási protokollok dolga, hogy a szakmai protokollok alapján
kimondja:
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➤ ha az otthonszülés a szakmai protokoll szerint nem megengedhetõ, akkor azt elszámolni
sem lehet,
➤ veszélytelennek minõsített alternatív szülési módok közül melyek finanszírozhatóak, és
melyek azok, amelyek a szakmai szabályok szerint megengedettek, de csak felárért vehetõk
igénybe,
➤ az adott probléma megoldásában az adott szakterületen belül milyen progresszivitási szint
vehetõ igénybe,
➤ hogy a szülés, vagy mandulamûtét milyen életkorban milyen érzéstelenítési technológiával
végezhetõ.

KÉRDÉSEK
1. Konkrétan, megjelenési formájában mi az „biztosítási protokoll”
Vélhetõen a „biztosítási protokoll” is gyûjtõ-fogalom. Nincs egy konkrét dolog, „ami” a „biztosítási protokoll”, hanem azt a szabályrendszert nevezzük „biztosítási protokoll”-nak, amely alkalmas a fenti módon az ellátási csomag meghatározására, a biztosítói ellenõrzés megalapozására.
2. Milyen technikák alkalmasak a csomag jogszabály szintû meghatározására.
A konkrétumok (az egyes ellátások) szintjén ma az alábbi lehetõségek állnak rendelkezésre:
➤ vizsgálati és terápiás eljárási rendek
➤ a „szabálykönyv”.
Megvizsgálandó, hogy hogyan lehet egyes szakmai szabályokat (klinikai irányelveket) biztosítási
protokollá alakítani, azaz, milyen jogtechnikával lehet a fentieken kívül (vagy azok nélkül) pl.
kimondani, azt, hogy:
➤ az I.-es típusú hipertóniás beteg kezelésében a ….. szakmai kollégium által kidolgozott, …/2005
számon kiadott irányelvnek megfelelõ terápiát kell alkalmazni, és az ott megjelölt
hatóanyagok közül az aktuálisan legalacsonyabb napi terápiás költségût kell alkalmazni. Az
ettõl való eltérést a dokumentációban indokolni kell, és ha az eltérés mértéke meghaladja a
????-t, akkor ezt jelenteni kell a MEP-nek.
Vagy:
➤ Szövõdménymentes esetben a terhesség során a Szakmai kollégium által ….számú klinikai
irányelvnek megfelelõ számú ultrahangos vizsgálatot lehet elszámolni, az ott leírtaknak
megfelelõ ütemezésben. A képek a dokumentáció részét képezik, ha a kismama a képekrõl
másolatot kér, vagy ilyen céllal készül több felvétel, akkor annak a költségét köteles megfizetni.
Vélhetõen a „finanszírozási protokoll” nem ezek közül valamelyik, hanem ezek összessége,
mert az egyes szabályozni kívánt területekre az eltérõ ellátási jelleg miatt nem készíthetõ egységes
szabályrendszer.
Elképzelhetõ egyes olyan megoldás is, hogy a „szakmai protokoll” tartalmaz olyan kitételt, hogy
a közfinanszírozás terhére …., és akkor a nevesített szakmai protokoll önmagában a finanszírozási
protokoll, de ahhoz, hogy ez az OEP számára számonkérhetõ, szankcionálható legyen, szükség
van jogszabályi felhatalmazásra, hogy ebben az esetben az ilyen és ilyen számú szakmai protokollt
tekintjük finanszírozási protokollnak is.
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3. Hol kezdjük
Alapelv, hogy nem lehet egy egységes, az összes ellátást lefedõ „szuperkatalógust” készíteni, de
ez nem mentesít az ellátások zömének, illetve a kritikus területek szabályozási kényszere alól.
Alapvetõen azoknál az ellátásoknál célszerû a meghatározást kezdeni, amelyek:
➤ nagy esetszámúak,
➤ kiemelt költségûek (a két pont együtt lefedi a költségek 80-90 százalékát, hiszen szabályozott az is, ami gyakori, és az is, ami drága),
➤ az ellátás szakmai tartalmában vagy körülményeiben alternatívák vannak a gyakorlatban
(érzéstelenítés módja, alternatív szülésvezetés, rooming in stb.).
A munka sorrendjének meghatározását két szempont szerint lehet elvégezni:
➤ Szelekció költségek/esetszám szerint
Ez a megközelítés abból indul ki, hogy alapvetõen azoknál az eseteknél kell a szabályozást elkezdeni, amelyek gyakoriak és drágák, mert így az ellátás-típusok 10-20%-nak meghatározásával
szabályozottá tehetjük az esetek 70-90%-át. A HBCs esetében pl. pontosan érvényesül a 20-80
szabály.
Ez a gondolat jól használható a költség-kontroll érdekében.
Itt alapvetõen az egyes ellátás-típusonként lehet haladni.
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A HBCs-k, fordított gyakorísági sorrendben

➤ A legnagyobb betegség-terhek elleni küzdelem
Ez a megközelítés azt mondja ki, hogy a legnagyobb betegségterheket okozó megbetegedések
területén kell komplex szakmai szabályozást végezni, és erre kell ráültetni a finanszírozási protokoll képzést is.
Ilyenek:
➤ Daganatos megbetegedések
➤ Szív-érrendszeri megbetegedések
A daganat esetében például készíthetõ finanszírozási protokoll:
➤ a szûrésekre (mikor, hol – milyen szerzõdésû szolgáltatónál –, milyen életkorban és nem
esetén, milyen dokumentáció esetén jár ingyen a szûrés,
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➤ a terápia általános kezelési elveire (daganatos beteg aktív kezelése csak erre mûködési
engedéllyel és szerzõdéssel rendelkezõ szolgáltatónál számolható el, onkológiai bizottság
által jóváhagyott terápiás terv esetén),
➤ az egyes terápiák kezelési sémáiról (alkalmazandó gyógyszerek és a közben szükséges
ellenõrzõ vizsgálatok),
➤ a palliatív kezelésben alkalmazandó terápiákról,
➤ stb.
Ez a megközelítés szakmai és politikai erõforrás-koncentrációt jelent: a szakmai és finanszírozási protokollok a kormány fõ prioritásainak megfelelõen készülnek…
4. Mire készíthetõ „protokoll”
Kérdésként merülhet fel, hogy az egyes protokollok milyen kezelési egységekre vonatkoznak.
Ennek a finanszírozási elszámolások ellenõrzése miatt van különös jelentõsége.
Ennek ellenére nem gondolom, hogy a finanszírozási protokollokat kizárólag a finanszírozási
egységekhez kell/lehet elkészíteni, hanem készíthetõ finanszírozási protokoll
➤ egy HBCs-re (amennyiben a HBCs nem gyûjtõ HBCs),
➤ egy OENO kódhoz (ki végezheti, milyen elõfeltételekkel, -beutaló, elõzetes kivizsgálás,
stb.–, milyen metodikával, milyen gyógyszerekkel stb.)
➤ Egy gondozási eseményre (diabétesz, hipertónia, terhesség stb.)
➤ Egy „nagy-beavatkozás” indikációira (milyen tünetek, illetve elõzetes vizsgálatok esetén
indikálható a beavatkozás)
➤ Egyes gyakori tünetek kivizsgálási sémájára
A gyógyszerkassza védelme érdekében alapvetõ az az állítás, hogy a finanszírozási protokollokat nem szabad kizárólag a fekvõbeteg-ellátásra koncentrálni, hanem a járóbeteg-ellátás
területére is ki kell alakítani a finanszírozási protokollokat. Ezek kidolgozásánál elsõdlegesen az
utalványozott költségekre kell koncentrálni:
➤ gyógyszer-rendelés,
➤ diagnosztikai vizsgálat-kérés,
➤ továbbutalás.

MIT

LEHET TENNI?

Az általános eljárási szabályokon (beutalás, co-payment) vélhetõen rövid-távon nem kívánunk
érdemben változtatni.
Ezért úgy tûnik, az egyetlen lehetõség az, hogy neki kell fogni a kásahegynek, és az egyes ellátások tartalmát, eljárásrendjét meg kell határozni.
Azaz: a szakmai szabályok meghatározását át kell ültetni a finanszírozásba, a szakmai protokollokra épülve (azok szûkítéseként) meg kell csinálni a finanszírozási protokollokat is.
Kapócs Gábor helyettes államtitkárral egyetértettünk abban, hogy
➤ elsõsorban nem új felhatalmazás kell, hanem élni kell a régiekkel, és ez alapvetõen munka,
nem pedig politikai felhatalmazás kérdése,
➤ a „finanszírozási protokollok” esetében célszerû megvizsgálni az ebtv-ben ma is szereplõ
„vizsgálati – terápiás - eljárásrendek” alkalmazhatóságát, de semmi kifogása nincs egyikünk-
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nek sem azellen, ha optikai tuning miatt ezeket átnevezzük, a ráncfelvarrás így is - úgy is elkerülhetetlen.
➤ Mindketten úgy gondoljuk, hogy a vizsgálati–terápiás–eljárásrendek területén az 1997-ben
végzett elõkészítõ munka (lásd mellékelt) alkalmas lehet arra, hogy ezt a munkát ne a nulláról kezdjük.
Munkaszervezési kérdések:
➤ A munkát vélhetõen egy, az EüM és az OEP szakembereibõl álló szûk csapatnak kell
szerveznie.
➤ Az elõ-anyagokat egy, a fenti team által koordinált szûk szakértõi csapatnak kell elkészítenie
(ez sajnos némi pénz…). Ennek jó kiindulási alapja lehet a vizsgálati-terápiás-eljárásrendek
mellékelt szerkezete.
➤ Az így elkészült anyagot tudják a Kollégiumok véleményezni, és
➤ mindez egyeztetésre kerülhet a NET-en, merthogy nem szakmai, hanem biztosítási protokollokról van szó, és ez nem kizárólag szakmai, hanem társadalompolitikai kérdés.
(Budapest, 2005. szeptember)
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MELLÉKLET
A vizsgálati terápiás eljárási rendek megvalósíthatósága
A szolgáltatási csomag egzakt meghatározásának igénye nem újkeletû, de a munka nagysága és
teljes körben való elvi kivitelezhetetlensége, valamint a politikai hatásoktól való félelem mindig
elodázta a feladatot. Be kell látni, hogy való igaz, hogy sohasem készíthetõ el egy naprakész, az
összes szolgáltatás tartalmát leíró szuperkatalógus, de ez nem jelenti azt, hogy ne készüljenek el
eljárás-leírások azokról a területekrõl, amelyek:
➤ gyakoriak és igénybevételükhöz megfogható lakossági többletigény fakad (az önkéntes díjfizetés alapjának a megteremtése)
➤ igen drága ellátások, ahol a protokollszerû mûködés az egészségbiztosítás alapvetõ érdeke.
A szolgáltatási csomag egzakt meghatározásának egyik lehetõsége az ellátások garantált (minimális)
tartalmának és igénybevételi rendjének meghatározása. Ennek jogi alapja létezik: az 1997. évi LXXXIII.,
a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény 19. § (1) bekezdése értelmében a biztosított a
kezelõorvos által gyógyító céllal rendelt, az egészségügyi miniszter által az adott finanszírozott ellátásra meghatározott vizsgálati és terápiás eljárási rend szerinti szolgáltatások igénybevételére jogosult. Az
eljárás-rendek meghatározása elmaradt, a miniszterek eddig nem éltek e felhatalmazással.
A félreértések elkerülése érdekében le kell szögezni: a vizsgálati és terápiás eljárási rendek
elkészítése nem helyettesíti a szakma általános, szektorsemleges szabályozására hivatott szakmai
irányelvek kidolgozását. Sõt: az eljárásrendek feltételezik és alkalmazzák ezeket, illetve a szakmai
szabályokra ráépülve a szakmailag hatékonynak elfogadott eljárások halmazán belül biztosítási
szempontok alapján definiálják azt a szûkebb csoportot, amelyet a biztosító a közfinanszírozás
keretén belül nyújtani tud a biztosítottak számára, valamint meghatározzák az ellátás igénybevételi
rendjét, az ellátás közfinanszírozás terhére nyújtandó körülményeit.
A klinikai irányelvek, módszertani levelek alapvetõ célja az egészségügyi ellátás finanszírozás forrásától független, általános (szektorsemleges) SZAKAMI szabályainak rögzítése. A vizsgálati és terápiás
eljárási rendek elsõsorban a közfinanszírozás teherbíró-képessége függvényében korlátokat tartalmaznak: meghatározzák a szakmailag megengedett eljárások közül a finanszírozható technológiákat és
eljárási szabályokat állapítanak meg az igazságosság és a költséghatékonyság szempontjaiból.
A vizsgálati és terápiás eljárási rendek tehát nem alkotnak új szakmai szabályokat, csupán rendszerbe foglalják és biztosításpolitikai szempontból érvényesítik a létezõ szakmai, minõségi és
eljárási (igénybevételi) szabályokat. Céljuk az elfogadott szakmai irányelvek hasznosításával a biztosítottnak a társadalombiztosítás terhére térítésmentesen, illetve ártámogatással nyújtott ellátások lehetõség szerinti pontos meghatározása.
A vizsgálati és terápiás eljárási rend
➤ meghatározza az adott ellátás kötelezõen elvárható minimális szakmai tartalmát (azon ellátások halmaza, amelyek hiányában az adott ellátás nem az, aminek el kívánják számolni),
➤ biztosítási szempontból érvényt szerez a megalkotott szakmai szabályoknak, azaz egységes
szerkezetbe foglalja az adott betegség ellátásával és igénybevételével kapcsolatos szakmai és
eljárási szabályokat,
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➤ egyes esetekben biztosításpolitikai szempontok szerint kiválasztja az egészségbiztosítás terhére nyújtható ellátásokat a szakmai szabályozás során elfogadott eljárások közül, illetve
rögzíti a finanszírozható protokollokat, indokolt eltéréseket.
➤ meghatározza az ellátás során szükséges és indokolt ápolást, elhelyezési körülményeket.
A meghatározás ennek megfelelõen kiterjed:
➤ az ellátás igénybevehetõségére, (indikáció és eljárásrend, pl.: beutaló, elõírt progresszivitási
szintek)
➤ az ellátás kötelezõen nyújtandó minimális szakmai tartalmára,
➤ az ellátás indokolt hotel körülményeire.
Az ellátási csomag pontos meghatározása több célt szolgál:
➤ meghatározza a biztosított jogait az adott ellátással kapcsolatban,
➤ egységes és ellenõrizhetõ minõségû ellátást garantál a biztosítottak számára,
➤ OEP felé való elszámolás feltételéül szabja a vizsgálati és terápiás eljárási rendekben
nevesítettek teljesítését,
➤ a vizsgálati és terápiás eljárási rendek kijelölik a részleges térítési díjfizetés területeit,
➤ lehetõvé teszi a szakmai és finanszírozási ellenõrzést.
A fentiekbõl kiemelendõ, hogy a vizsgálati és terápiás eljárási rendek nem csupán korlátozó jellegûek: ez nyújt garanciát arra, hogy a biztosított tisztában van a jogaival, azaz, hogy mi jár neki.
Ezért a vizsgálati és terápiás eljárási rendek ugyanúgy szolgálják a betegek, mint a társadalombiztosítás érdekeit.
A szakmai protokollok és a „biztosítási protokollok” kettõssége látszólagos zavart kelthet,
hiszen fontos alapelv, hogy egyféle, és egységes minõségpolitikára van szükség. Ezt nem kívánja a
vizsgálati és terápiás eljárási rendek rendszere felrúgni. A biztosítási protokollok nem a szakmai
protokollok alternatívái, hanem ezek az eljárásrendek a közfinanszírozási rendszerek teherbíróképességének arányában érvényt szereznek a szakmai irányleveknek a közfinanszírozott ellátásokban, magában a finanszírozásban, illetve e betegoldalról ezek alapozzák meg mindennek a
kikényszeríthetõségét. Egyszerû példával: az, hogy mandulamûtétet milyen érzéstelenítési technikával szabad ma Magyarországon végezni, az szakmai kérdés. Ha a szakma elveti a bódításban
végzett mûtétek lehetõségét, akkor ezt a technikát mind a köz, mind a magánfinanszírozású
intézményekben egyaránt tilos alkalmazni. Itt a szakmai szabályozás egységes volta érvényesül. Az
viszont, hogy a szakmai szabályok által megengedett technikák (helyi érzéstelenítés és intubációs
narkózis) közül biztosításpolitikai szempontból melyik, és hány éves kortól alkalmazandó a társadalombiztosítás költségére, az már nem szakmai, hanem biztosítás-politikai kérdés. Értsük meg:
amíg nincs kimondva, hogy az intubációs narkózis hány éves korig jár a biztosítottnak, addig a mai
szabályozás értelmében nem tisztázott, hogy a beteg ezt kérheti, illetve megkövetelheti-e, és hogy
a kórház kérhet-e pénzt a betegtõl a beteg kérésére végzett többletszolgáltatásért. Pontosabban:
a jelenlegi jogi szabályozás szerint egyébként megállapított eljárásrendek hiányában minden, az
intézmény által nyújtható szolgáltatás jár a betegnek, azaz ahol megvannak a többletszolgáltatás
feltételei, ott az ingyen jár a biztosítottnak, tehát a jelen helyzet nemcsak tisztázatlan, hanem
pazarló is, és kizárja a kiegészítõ biztosítások terjedését is.
A vizsgálati és terápiás eljárási rendek nem definiálják az adott betegnek konkrétan, aktuális
állapotából fakadóan nyújtandó ellátásokat, hanem az ellátástípusra jellemzõ „közös minimumot”

JOTERV1-127.qxd

2005.12.09.

10:36

Page 121

SZOLGÁLTATÁSKATALÓGUS / 121
határozzák meg, amit a biztosítottnak mindenképpen meg kell kapnia. (sine qua non, azaz ami
nélkül az az ellátás az adott HBCs-ben nem elszámoltatható.) Jelenleg ezt a funkciót (részlegesen)
a „szabálykönyv” teljesíti. A vizsgálati és terápiás eljárási rendeknek természetesen a szabálykönyv
kritériumait is magukba kell foglalniuk.
A vizsgálati és terápiás eljárási rendek elkészítése tetemes feladat, valamennyi ellátás részletes
szabályozása csak a klinikai irányelvek elkészülésének, illetve a módszertani levelek felülvizsgálatának függvényében, várhatóan több évi folyamat eredményeként készíthetõk el. Azzal is
tisztában kell lenni, hogy az ellátások egy részére egyáltalán nem készíthetõ vizsgálati és terápiás
eljárási rend. Ezért nem reális célkitûzés a teljes ellátási körre vizsgálati és terápiás eljárási rendet készíteni, de ez nem csökkenti az eljárásrendek jelentõségét.
A vizsgálati és terápiás eljárási rendek készítését az alábbi területeken
célszerû megkezdeni
➤ jól meghatározható szakmai tartalmú, igen nagy gyakorisággal igénybevett ellátások,
➤ jól meghatározható szakmai tartalmú, kiemelten költségigényes ellátások,
➤ az ellátás igénybevehetõsége, körülményei, a közfinanszírozás terhére nyújtandó ellátások
tartalma vitatott,
➤ az ellátással kapcsolatban tömegesek a többletigények.
A vizsgálati és terápiás eljárási rendet lehetõség szerint célszerû a HBCs-khez kötni, de nem
az egyes HBCs-knek van vizsgálati és terápiás eljárási rendje, hanem az egyes ellátásokat kell a
HBCs csoportba is besorolni. Egyes jól meghatározható, önálló HBCs-t nem képezõ ellátásokra
is lehet és kell vizsgálati és terápiás eljárási rendet készíteni.
Azt, hogy a munka elvégezhetõ, ezt az 1997-ben elkészített, és itt mellékelt példák is bizonyítják. A mellékletben felsorolt példák csak a vizsgálati és terápiás eljárási rendek javasolt struktúráját, a feladat megoldhatóságát hivatottak szemléltetni, a példák konkrét szakmai kitételei természetesen semmilyen konszenzusos, megalapozott szakmai tartalmat nem tartalmaznak.
Javasolt menetrend
1. Elõször vezetõi döntés szükséges arról, hogy az ellátási csomag pontosításában használni
kívánjuk ezt a törvényi felhatalmazású eszközt. Pozitív döntés esetén:
2. Az elkészült mintákat pár ismerõs szakértõvel „le kell poroltatni”, azaz példa jellegûbõl szakmailag korrekt formába kell önteni.
3. A minták alapján véglegesíteni kell a vizsgálati terápiás-eljárásrendek elvárt szerkezetét.
4. A mintákkal és a kötelezõ szerkezettel meg kell kínálni a Kollégiumokat, hogy tegyenek
javaslatot 3-5 eljárásrend készítésére a szenzitív területeken.
5. A kollégiumoktól kérni kell a kijelölt területekre vonatkozó szakmai szabályok összegyûjtését.
6. Létre kell hozni a vizsgálati és terápiás eljárási rendek készítésével foglalkozó munkacsoportokat, bizottságokat
7. Szakértõk segítségével el kell készíteni ezeket.
(Budapest, 2004. okt. 5.)
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Orr- és garat-mandulamûtét 14 év alatt
Az ellátást indokoló diagnózis(ok): J35.0 J35.2, (BNO X)
Kód (HBCS) 03P
098B
Az ellátás indokolt szakmai szintje
Az ellátás valamennyi mûködési engedéllyel és az egészségbiztosítással finanszírozási
szerzõdéssel rendelkezõ fekvõbeteg-ellátó intézmény fül-orr-gégészeti-osztályán
elvégezhetõ.
Magasabb progresszivitási szint igénybevétele csak területi ellátási kötelezettséggel rendelkezõ intézményben az intézmény OEP szerzõdésében meghatározott területi ellátási
kötelezettség területén bejelentett állandó vagy ideiglenes lakással rendelkezõ beteg esetén
indokolható, illetve a szakmai irányelvben felsorolt, mûtéti kockázatot jelentõ alapbetegségek
esetében.
Az ellátás nyújtásának feltételei
➤ szakmai indikációk
A felvétel indikációit a szakmai kollégium 198../-es módszertani levele tartalmazza.
➤ adminisztratív feltételek
A felvételhez szakorvosi, vagy házi gyermekorvosi beutaló, valamint a felvételi részleg vezetõjének írásos javaslata szükséges. A felvétel sürgõsséggel nem indokolható.
Nyújtandó ellátások
➤ diagnosztikai ellátások
➤ laborvizsgálatok
felvétel elõtt
We, Fvs, vérzés és alvadási idõ, rutin vizeletvizsgálat
bennfekvés alatt
Séma szerint nem szükséges, egyébként állapotának és egyéb betegségeinek függvényében a
kezelõorvos javaslata alapján.
➤ képalkotó vizsgálatok
Séma szerint felvétel elõtt és az ellátás során nem szükséges, egyébként állapotának és egyéb
betegségeinek függvényében a kezelõorvos javaslata alapján.
➤ egyéb diagnosztikai vizsgálatok
A teljes fül-orr-gégészeti-rutinstátusz rögzítése szükséges. Tájékozódó hallásvizsgálat, illetve
ennek a negatív lelettõl való eltérése esetén audiometriás és tympanometriás vizsgálat szükséges.
➤ igénylendõ konzíliumok
Séma szerint nem szükséges, egyébként állapotának és egyéb betegségeinek függvényében a
kezelõorvos javaslata alapján.
➤ terápia
– mûtét (fõbeavatkozás)
Orrmandula eltávolítása adenotómmal, valamint a garatmandulák eltávolítása ektómiával.
– Orvosválasztás engedélyezése
Engedélyezhetõ
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➤ Egyéb beavatkozások
Nem szükséges
➤Érzéstelenítés
A fenti beavatkozás intratracheális narkózisban végezendõ. A mûtét utáni szakban por,
tabletta vagy oldat formájában a kezelõorvos által rendelt szükség szerinti fájdalomcsillapítás
indokolt.
➤ Gyógyszeres terápia
Séma szerint gyógyszeres ellátás nem szükséges. Antibiotikus profilaxis csak a góctalanítást
kérõ orvos javaslata szerint szükséges. A szövõdmények kezelése értelemszerûen.
➤ Gyógyászati ellátások
Gyógyászati ellátás alkalmazása nem indokolt.
Ápolás
A kezelõorvos és az osztályvezetõ nõvér által javasolt, az életkornak és állapotnak megfelelõ
ápolás indokolt szükség szerint.
➤ intenzív osztályon / részlegen történõ ápolás
Szövõdménymentes esetben nem szükséges, egyébként a beteg állapota szerinti mértékben.
➤ élelmezés
Mûtét elõtt egyéb, a kezelõorvos által megállapított körülmény hiányában normál étrend, a
mûtét után folyékony pépes étrend biztosítása szükséges.
Elhelyezés
Elhelyezés az életkornak, nemnek megfelelõ normál osztályrészen indokolt.
– izolálás
A beteg izolálása nem indokolt.
– kísérõ elhelyezése
Amennyiben az ellátást nyújtó osztály rendszerszerûen nincs berendezkedve csecsemõk
ellátására, úgy a szobatisztaság eléréséig, de maximum a harmadik életév betöltéséig kísérõ
felvétele indokolt.
Elbocsátás
➤ emissziós tanácsok, betanítás
A beteget, illetve hozzátartozóját, gondozóját fel kell világosítani a szükséges étrendrõl,
illetve az étrend normalizálásának várható menetrendjérõl. A beteget fel kell világosítani a
várható hatásokról, a heg leválásával kapcsolatos fájdalom veszélytelenségérõl, valamint az
utóvérzés tipikus tüneteinek felismerésérõl és az utóvérzés észlelésekor fellépõ
teendõkrõl.
➤ az ellátás keretében nyújtandó kontrollvizsgálatok
Séma szerint utóvizsgálat nem szükséges, de beteg kérésére a kezelõorvos az ellátást
nyújtó osztály a mûtétet követõ hat hétig beutaló nélkül köteles utóvizsgálaton fogadni a
beteget. A felsõ határnapon belül végzett ellenõrzés ambuláns esetként nem számolható
el. Az utóvérzés miatt felvett eset új fekvõbeteg-ellátási esetként nem számolható el.
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Hüvelyi szülés kísérõbetegség nélkül, szövõdménymentes
terhesség után
HBCs Kód: 14M 673A
Az ellátás indokolt szakmai szintje
Az ellátás mûködési engedéllyel rendelkezõ és az OEP-ral finanszírozási szerzõdéses viszonyban álló, területileg illetékes, vagy a beteg által választott fekvõbeteg intézmény szülészet-nõgyógyászati osztályán elvégezhetõ.
Az ellátás nyújtásának szakmai feltételei
➤ Szakmai indikációk
A felvétel indikációit a198.../es klinikai irányelv tartalmazza.
➤ Adminisztratív feltételek
A felvétel általában sürgõsségi (szakorvos, háziorvos, mentõorvos, mentõtiszt javaslata alapján, a beteg jelentkezése alapján), melyet a fekvõbeteg intézmény felvételi részlegének vezetõje megerõsít. A felvétel történhet elõjegyzés alapján a gondozó orvos
javaslatára is.
Nyújtandó ellátások
➤ Diagnosztika
➤ Laborvizsgálatok
felvétel elõtt
A terhesgondozásról szóló miniszteri rendelet által elõírt laborvizsgálatok.
bennfekvés alatt
A kezelõorvos javaslata alapján.
➤ Képalkotó vizsgálatok
Rutinszerûen nem szükséges, a kezelõorvos javaslata alapján szülészeti UH vizsgálat, flowmetriás vizsgálat.
➤ Egyéb diagnosztikai vizsgálat
Az általános és szülészeti anamnesis rögzítése, rutin fizikális és szülészeti vizsgálat elvégzése és
a status rögzítése szükséges.
➤ Igénylendõ konzíliumok
Szövõdménymentes esetben nem szükséges. Az újszülött követését, vizsgálatát gyermekszakorvos végzi.
➤ Terápia
Fõbeavatkozás:
Hüvelyi szülés vezetése szülõszobán, a szülõszobára munkarend szerint beosztott személyzet
által levezetve.
– mûtét
Alkalmas esetben, a kezelõorvos megítélése alapján burokrepesztés. Szövõdménymentes
esetben a szülés levezetése: gátvédelem, szükség esetén episiotomia elvégzése, a cervix,
vagina és a gát revisiója, reconstructiója és az episiotomia ellátása.
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– Orvosválasztás engedélyezése
Engedélyezhetõ
➤ Érzéstelenítés
A szülõnõ választása szerint, ellenjavallat hiánya esetén igénybe vehet epiduralis, önadagolós
nitrogén-oxidul analgesiát, az episiotomia elvégzése és ellátása localis infiltratiós érzéstelenítésben
történik.
➤ Gyógyszeres terápia
Rutin eljárásként a vajúdás során nem szükséges, a kezelõorvos döntése alapján intravénás
folyadékbevitel, fájáskeltõk adása, antibioticum profilaxis indokolt lehet. A lepényi szakban
méhösszehúzó adása szükséges. A gyermekágyas idõszakban rutin szerint nem szükséges, a
kezelõorvos javaslata alapján székletrendezés, vérképzõk, méhösszehúzó szerek adása indokolt lehet.
➤ Gyógyászati eljárások
A gyermekágyas idõszakban korai mobilizálás javasolt gyógytornász vezetésével.
Ápolás
A szülés alatt a kezelõorvos és a vezetõ szülésznõ által elõírt, az állapotnak megfelelõ
szülésznõi észlelés javasolt. A szülés után az újszülött számára speciális szakápolás szükséges. A gyermekágyasnak a kezelõorvos és az osztályvezetõ fõnõvér által elõírt normál
ápolás indokolt, fokozott figyelmet fordítva a gáttájék és a szoptatás higiénéjére.
➤ élelmezés
Normál vagy roboráló étrend javasolt.
Elhelyezés
A szülés megindulása után a szakmai minimum feltételeknek megfelelõ szülõszobai elhelyezés indokolt. A gyermekágyas és az újszülött együttes elhelyezése (rooming-in) nem garantálható.
– izolálás
Szövõdménymentes esetben nem indokolt.
– kísérõ elhelyezése
A szülés idõtartama alatt egy közeli hozzátartozó jelenlétének feltételeit meg kell teremteni a
szülõszobán. Egyéb személyek (fotó, film stb.) költségét a beteg viseli.
Elbocsátás
Emissziós tanácsok, betanítás
A gyermekágyast fel kell világosítani a lehetséges szövõdmények (vérzés, láz) esetén
teendõkrõl, a szoptatás higiénéjérõl, a gát kezelésérõl, az újszülött gondozásával kapcsolatos feladatairól, a szükséges életmódról, étrendrõl.
Az ellátás keretében nyújtandó
kontrollvizsgálat
A kezelõorvos a szülést követõ hat hét múlva nõgyógyászati kontrollvizsgálaton (emlõk, kolposzkópia, bimanuális vizsgálat) fogadja a gyermekágyast, további életvezetési és fogamzásgátlási
tanácsokat adva.
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Posztoperatív, kuratív célú, külsõ sugárkezelés
Az ellátást indokoló diagnózis(ok): A sugár-érzékeny solid tumorok.
Kód (HBCS): 99M9430
Az ellátás indokolt szakmai szintje:
Mûködési engedéllyel bíró, megavoltos sugárforrással, nagyenergiájú fotonbesugárzás kiszolgáltatására is képes sugárterápiás centrum, ahol besugárzás-tervezési CT (computer tomográfia), CT
vezérelt komputeres besugárzás-tervezõ rendszer, terápiás szimulátor rendelkezésre áll, és szabálytalan alakú mezõk kialakítására lehetõség van. A sugárkezelést sugárterápiás szakorvos irányítja.
Az ellátás nyújtásának feltételei
➤ szakmai indikációk:
A szakmai indikációkat az Onkológus és Sugárterápiás Szakmai Kollégium módszertani levelei és szakmai útmutatásai, illetve az Onkoterápiás Protokoll (Springer Hungarica 1994, Ed, Kásler M.) tartalmazza.
➤ adminisztratív feltételek:
A felvételhez onkológiai sebészeti ellátást nyújtó osztály, illetve onkológiai osztály, onkológiai
gondozó, onkológiai profillal rendelkezõ belgyógyászati osztály beutalója szükséges.
Nyújtandó ellátások
➤ Diagnosztikai ellátások
➤ Laborvizsgálatok
felvétel elõtt
WE, vérkép, vesefunkció, májfunkció, adekvát tumor markerek és hormonszintek
bennfekvés alatt
Heti egy alkalommal vérkép kontroll, illetve szükség szerint a beteg állapotától függõen egyéb
vizsgálatok.
➤ képalkotó vizsgálatok:
Az esetleg hiányzó stádium-meghatározó vizsgálatok elvégzése. Besugárzástervezési CT vizsgálat. Terápiás szimulálás röntgenfelvételei. A sugárterápiás készülékkel végzett mezõbeállító
felvétel.
➤ egyéb diagnosztikai vizsgálatok
A lokalizációnak megfelelõ teljes körû fizikális vizsgálat, beleérve egyszerû eszközös vizsgálatokat is, pl. indirekt gégetükrözés.
➤ igénylendõ konzíliumok
Alapesetben nem szükséges, a betegség lokalizációjától, a kezelés mellékhatásaitól függõen a
kezelõorvos döntése alapján.
➤ terápia
– beavatkozás:
A sugárkezelés elõkészítéseként CT vezérelt orvos-fizikusi besugárzás-tervezés, terápiás
szimulálás, majd biztonsági terület szakmai ajánlásokban lefektetett dózisú sugárkezelése.
➤ érzéstelenítés:
Nem szükséges.
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➤ gyógyszeres terápia
A beteg általános állapota és kísérõbetegségei alapján a kezelõorvos a szükséges gyógyszereket rendeli.
A sugárkezelés során a sugárreakció miatt fellépõ mellékhatások megfelelõ gyógyszeres kezelése szükséges.
➤ gyógyászati ellátások
A kezelés közben, részint a korábbi sebészi kezelés, részben a sugárkezelés következményeként fellépõ
állapotok és mellékhatások miatt gyógytornász, stomaterápiás, pszichoterápiás stb. kiegészítõ kezelés javasolt.
Ápolás
➤ intenzív részlegen (osztályon) történõ ápolás:
Normális esetben nem szükséges. A normál ápolás magában foglalja a sugárkezelés mellékhatásainak ápolási szintû kezelését
➤ élelmezés
A beteg mûtét utáni állapota miatti speciális élelmezés (pl. szondatáplálás), illetve a sugárkezelés mellékhatásai miatt pépes, fûszerszegény stb. diéta szükségessé válhat.
Elhelyezés
– izolálás: elkülönítésre nincs szükség.
– kísérõ elhelyezése
14 éves korig kísérõ elhelyezése indokolt lehet, amennyiben a beteg osztályos elhelyezése nem
gyermekgyógyászaton, hanem a sugárterápiás osztályon történik. Kritikus kezelési helyzetben a
beteg egy hozzátartozójának elhelyezése indokolt lehet.
Elbocsátás
➤ emissziós tanácsok, betanítás
A sugárkezelés korai mellékhatásai az utolsó kezelés leadását követõen még fokozódhatnak,
illetve a kezelést követõ 4-6 hét alatt szûnnek meg teljesen, ezért a betegnél, a mellékhatás
milyenségétõl függõen életmódi, táplálkozási stb. tanácsokat kell adni, illetve a mellékhatások
miatt megkezdett gyógyszeres kezelés további folytatására, elhagyására útmutatást kell adni. A
sugárkezelés késõi, illetve maradandó mellékhatásaira a beteg figyelmét az elbocsátáskor és alkalmanként a kontrollvizsgálatokon fel kell hívni, a mellékhatások megjelenése ellen ható, és
súlyosságukat csökkentõ életmódi javaslatokat kell tenni.
➤ az ellátás keretében nyújtandó kontrollvizsgálatok
A beteg megfelelõ rendszerességgel kontrollvizsgálatokon jelenik meg, mely az elsõ két évben
6 hetente- 3 havonta, majd késõbb 3 havonta - fél évente, késõbb komplikációmentes esetben
még ritkábban történik. A kontrollvizsgálatok magukban foglalják, a betegséghez tartozó teljeskörû fizikális vizsgálatot, az adekvát laboratóriumi és képalkotó kontrollvizsgálatok elvégzését,
valamint a beteg nemébõl és életkorából fakadó onkológiai betegségek szükséges egyszerû
szûrõvizsgálatát, az elõzetes sugárkezelés késõi mellékhatásainak vizsgálatát.
A fenti „minta vizsgálati és terápiás eljárási rendek-ek” 1996/1997-ben készültek az ebtv vhr
készítés kapcsán.
(Dr. Kincses Gyula)
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ÖSSZEFOGLALÁS
A PET elõnyeire vonatkozó bizonyítékok elegendõek ahhoz, hogy mindazon rászorultak, akiknél a szóbanforgó vizsgálat igazolhatóan befolyásolja a kezelés menetét és eredményét idõben
hozzáférjenek ehhez a rendkívül költséges diagnosztikai eszközhöz. Hazánk a PET diagnosztika
vonatkozásában a kevéssé ellátott európai országok között van.
A PET-tel kapcsolatos minimális szükségletek kielégítésére (ha kizárólag a tüdõrákok célzott diagnosztikájában kerülne alkalmazásra a PET) a hazai egyetlen készülék elegendõ volna. A szakmai
igények azonban ennél lényegesen nagyobbak és az utóbbi években nyilvánosságra került szakmai
bizonyítékok is alátámasztják a fejlesztés szükségességét.
A bizonyítékokon alapuló orvoslás adatbázisainak felhasználásával és a nemzetközi tapasztalatok alapján kialakítható és folyamatosan karban tartható az a diagnosztikai beavatkozás-lista mely
ésszerû keretek között tarthatja a vizsgálatok számát, és biztosíthatja azt, hogy az elérhetõ egészségnyereséggel arányosak legyenek a költségek.
A tanulmány szerzõi a relatíve legfrissebb nemzetközi egészségügyi technológiai adatbázisok felhasználásával javaslatot tettek az aktuális beavatkozás listára és felhívják arra a figyelmet, hogy a lista szakmai testületekkel való egyeztetése mindenképpen indokolt és a lista évente aktualizálandó.
A lista alapján becsült éves beavatkozás-szám jelenleg közel 6000-re tehetõ, mely 2 további készülék és minimum 1 további ciklotron üzembe állítását igényli. Ez várhatóan az elkövetkezendõ
3-5 évre elegendõ lehetõséget biztosít a szükséges vizsgálatok végzéséhez. Az esetleges beruházás mérlegelésekor érdemes tekintetbe venni, hogy egyre több érv szól a PET-CT készülékkel
végzett vizsgálatok hasznosíthatósága mellett, míg az olcsóbb „köztes” megoldásként szóbajövõ
koincidencia-kamera mára korszerûtlenné vált, mobil készülék alkalmazása pedig, hazai viszonyok
között értelmetlen és egyéb, logisztikai, közegészségügyi problémákat is felvet.
A jelenleg javasolt beavatkozás-lista és az európai árak alapján a finanszírozás várható többletköltsége éves szinten 1, 6 milliárd forint, vagy annál valamivel kevesebb. 1 PET beruházási költsége valószínûleg elérheti, vagy meg is haladhatja az 1 milliárd forintot, 1 ciklotron építési költsége
hasonló nagyságrendû. Magánberuházásban történõ megvalósítás valamelyest emelheti az éves finanszírozási költségeket.
A tanulmány készítõi bármilyen pozitív PET beruházási döntés esetén javasolják figyelembe
venni:
➤ a telepítés tervszerûségének követelményét (földrajzi eloszlás, onkológiai centrumokhoz való közelség stb.);
➤ a fokozatosság elvének betartását (elsõsorban a valószínûleg elegendõ számban rendelkezésre nem álló szakképzett személyzet okán);
➤ a beutaló és a leletekkel találkozó orvosok PET-tel kapcsolatos képzésének és továbbképzésének biztosítását.
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Bevezetés
Az utóbbi néhány évben világszerte megnõtt a pozitron emissziós tomográfia (PET) klinikai-diagnosztikai alkalmazása, annak ellenére, hogy egyelõre a szakirodalomban fellelhetõ, az eljárás
eredményességére vonatkozó dokumentáció minõsége kívánnivalókat hagy maga mögött. Tudomásul kell venni, hogy a PET, mint diagnosztikai lehetõség jelenleg is a fejlõdés stádiumában van.
Feltétlenül szükség van ezen a területen további rendszerezett tudásanyag összegyûjtésére. Ezt a
munkát klinikai tudományos (azaz nem az un. „rutin”) vizsgálatok keretei között kell elvégezni.
Azt is fontos leszögezni, hogy a PET, mind diagnosztikai eszköz alkalmazására akkor kerülhet sor,
ha az elvégzendõ vizsgálat eredménye befolyásolja a betegség további kezelését. Valamennyi fenti megállapítást a norvég egészségügyi szolgálat tudományos kutatóintézete (Norwegian Health
Services Research Centre /NHSRC/) 2003-ban publikált jelentése1 tartalmazza.
Az új egészségügyi technológiák értékelésében a norvéghoz hasonlóan rigorózus angol NICE
(National Institute of Clinical Excellence) szakembereinek közremûködésével készült, az angol
Egészségügyi Minisztérium által kibocsátott elõzetes, még jelenleg is szakmai vita alatt álló dokumentum2 kevésbé kritikus a PET-tel kapcsolatban. Határozottan leszögezi ugyanis, hogy minden
(részben e technológia rendkívül gyors fejlõdésének és elterjedésének „köszönhetõ”, az eredményességre és a költség-hatékonyságra vonatkozó) kétség ellenére a PET elõnyeire vonatkozó bizonyítékok mára (2004 év közepére) elegendõen erõsek ahhoz, hogy indokolják az elkövetkezendõ 35 évben annyi ilyen eszköz telepítését és mûködtetését az Egyesült Királyságban, amennyi lehetõvé
teszi, hogy mindazon rászorultak, akiknél a szóbanforgó vizsgálat igazolhatóan befolyásolja a kezelés
menetét és eredményét, idõben hozzáférjenek ehhez a rendkívül költséges diagnosztikai eszközhöz.
A fenti hivatkozásokból is látható, hogy a PET megítélése nem egyértelmû. Durva egyszerûsítéssel élve szigorú kritikusai kétségbe vonják azt, hogy ez az új módszer és eszköz más, jelenleg is az
orvosi diagnosztika eszköztárában rendelkezésre álló eljárásokkal meg nem szerezhetõ olyan információkat nyújt melyek a rászorultak számára jelentõs, minõségi életévekben mérhetõ egészségnyereséget biztosítanak, emellett az eljárás rendkívül költséges. Másrészt azonban – elsõsorban a nukleáris medicina, a képalkotó diagnosztika területén dolgozó szakemberek részérõl – határozottan
fogalmazódik meg az az állítás, miszerint a PET vizsgálatokkal nyerhetõ többletinformáció jól meghatározott esetekben a gyógyítási stratégia elkészítéséhez mással nehezen, vagy egyáltalán nem pótolható lehetõségekhez juttatja az orvost. A PET alkalmazása tehát a beteget felesleges, esetleg veszélyes beavatkozásoktól, további vizsgálatoktól kíméli meg, ideális esetben (egy új, hatásosabb gyógyítási stratégia megválasztásán keresztül) meghosszabbíthatja életét és/vagy javíthat életminõségén.

1 Positron emission tomography (PET) - diagnostic and clinical use.
Morland B. Norwegian Health Services Research Centre (NHSRC) 2003 (SMM-Report 6/2003).
2 A Framework for the Development of Positron Emission Tomography (PET) Services in England. Consultation Document
Department of Health July 2004
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Mindkét ellentétes állítás igazolására csak korlátozott mértékben és területeken állnak rendelkezésre a tudományos igényû egészségügyi technológia-elemzés talaján álló bizonyítékok. A részben
független intézmények illetve munkacsoportok által készített, relatíve nagyszámú, esetenként többszáz (néha ezer feletti) hitelesnek tekintett tudományos közleményt áttekintõ, a PET eredményességére vonatkozó összefoglalók (meta-analízisek) konklúziója nem mindig egyértelmû. A költségelemzések és a technológia-értékelõ áttekintések hasonlóan ellentmondásosak ráadásul a költséghatékonysági mutatók a ráfordítások országonként eltérõ díjai (költségei) miatt nehezen, vagy egyáltalán
nem összevethetõek. Mindeközben a statisztikák azt mutatják, hogy az egész világon gombamódra
szaporodik a PET centrumok és a PET készülékekkel ellátott diagnosztikai szolgáltató egységek száma, melyek jó részét közpénzbõl vagy biztosítási alapon finanszírozzák. A gyors fejlõdésben nyilvánvalóan szerepet játszik a szakma egy részének az új technológiával szembeni túlzott elvárása és a
szolgáltatás nyújtásában érdekelt gazdasági lobby döntéshozókra gyakorolt befolyása éppúgy, mint a
tömegtájékoztatás bulvárszintû ismeretterjesztése nyomán fokozódó lakossági „nyomás”3.
Ilyen körülmények között az egyes országok egészségpolitikai döntéshozó igen nehéz helyzetben vannak, különösen akkor, ha forrásallokációs döntéseiket szigorúan a népegészségügyi prioritások figyelembevételével, de a tudományos bizonyítékok és a technológia-értékelés, az egészségügyi közgazdaságtan4 elveinek szem elõtt tartásával kívánják meghozni. A PET-tel kapcsolatos
döntés-elõkészítés és döntéshozás kapcsán felmerülõ elvi és gyakorlati kérdések lassan az egészségügyi technológia-elemzés és az egészséggazdaságtan állatorvosi lovává teszik a szóbanforgó eljárást. Ez azonban eddig kevéssé vitt közelebb a probléma általános érvényû megoldásához.
Jelen tanulmány elsõsorban az egészségügyi döntések hazai elõkészítõi és a döntéshozók számára készült összefoglaló. Célja, hogy informált beruházási és finanszírozási (befogadási) döntések meghozásához adjon tájékoztatást a pozitron emissziós tomográfia, mint új egészségügyi technológia vonatkozásában. A munkát szerzõi a témában érdekelt szakemberek és a közvélemény
számára is javasolják megismerésre (az utóbbi esetben a speciális orvosi és technikai ismereteket
igénylõ részek elhagyása vagy egyszerûsítése mellett).
A tanulmány az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet megbízásából 2005 áprilisában készült.
Írói sem a témában érdekelt gazdasági, sem az érintett szakmai szervezetekkel nem állnak üzleti
illetve függelmi kapcsolatban.
Hangsúlyozandó, hogy a dolgozat tartalma a bizonyítékokon alapuló orvoslás (EBM), az egészségügyi technológia-elemzés (HTA) és az egészséggazdaságtani elemzés nemzetközi szakirodalmának álláspontját igyekszik tükrözni és lényegében annak terminológiáját használja5. A szerzõk olyan az
EBM, a HTA és az egészséggazdaságtani elemzések nemzetközileg elismert adatbázisaiba (Cochrane
Library, CCOHTA, SBU, DIMDI, CRD stb.) felvett és kritikailag értékelt összefoglalókat is figyelembe vettek, melyeket kormányzati illetve finanszírozói szervezetek készítettek vagy készíttettek, ha

3 A média-keltette "igény" kifejezõdésének jó példája hazánk is, ahol (valószínûleg a szolgáltatás nyújtásában érdekeltek hathatós
közremûködésével) 2004 végétõl meglehetõsen elfogult tömegtájékoztatási kampány folyik a PET mellett, mely odáig fajult,
hogy életmentõ eszközként tüntette fel a PET készülékeket.
4 ez utóbbiba, minden ellenkezõ közvélekedés ellenére a méltányosság is beletartozik
5 e terminológia esetenként alapvetõen eltérhet adott kifejezések köznyelvben meghonosodott értelmezésétõl (pld. a hatásosság, az eredményesség, a hatékonyság és a költség-hatékonyság egymástól élesen elkülöníthetõ definícióiban). A részleteket
illetõen az egészségügyi közgazdaságtan mára magyar nyelven is elérhetõ kézikönyveire, szakirodalmára kell utalnunk.
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és amennyiben ezek a tanulmányok a bizonyítékokon alapuló orvoslás illetve az egészségügyi technológia elemzés szabályrendszere szerint készültek. A fentiek alapján a dolgozat áttekintõ (review)
jellegû, mintegy a kritikai áttekintések és meta-analízisek összefoglalását kívánja adni.
A tanulmány elkészítésére rendelkezésre álló rendkívül rövid idõ alatt önálló, hazai tényszámokra (epidemiológia, költségek, igénybevételi adatok) épített elemzés nem volt elkészíthetõ,
azonban ennek szükségessége nyilvánvaló, jóllehet ennek idõigénye még akkor is kb. 10-12 hónap, ha a külföldön készített hasonló tanulmányok hazai adaptációja történik meg.
Jelen munka elkészítését többek között az indokolja, hogy a közelmúltban vezetõ szakemberek és velük együtt néhány hazai egészségügyi szolgáltató (beleértve erre a speciális célra beruházókból alakult gazdasági társaságokat is) a PET hazai alkalmazásának kiterjesztését és a vizsgálatok közpénzbõl való finanszírozásának bõvítését szorgalmazták.
Mint a szakemberek számára közismert Magyarország élenjáró volt e technológia európai bevezetésében és a finanszírozott gyógyító eljárások körébe tartozó befogadásában akkor, amikor
1994. januárban, Debrecenben sor került az elsõ hazai un. dedikált PET készülék üzembe helyezésére. Azóta azonban hazánkban nem bõvült ez az egészségügyi szolgáltatás, miközben Európa
országaiban 2003 végére 0,54 – 14,8 millió lakos/ 1 PET készülék arányszámmal volt jellemezhetõ az ellátottság, bár Görögországban és Svájcban a jelzett idõpontban még egyetlen készülék sem
mûködött és a lista végén Franciaország helyezkedett el (14,8 millió lakosra jutott 1 készülék),
ahol azonban 75 (!) új készülék beállítására fogadtak el programot (Bedford és Maisey közleménye az Eur.J.Nuc.Med; 2003 novemberi számában).
A dolgozat alapvetõen egészség-gazdaságtani megközelítésben vizsgálja egy új diagnosztikai technológia (PET) hazai alkalmazásának és elterjedésének kérdését. A munka elsõ részében elkerülhetetlen a
pozitron emissziós tomográfia, mint relatíve új egészségügyi technológia bemutatása, jelenlegi alkalmazási területeinek lehetõségeinek rövid leírása. A dolgozat foglalkozik azokkal a kórképekkel, melyekben
a PET alkalmazhatóságát már valamilyen szinten vizsgálták, elsõsorban azokra a betegségekre és állapotokra koncentrálva, melyben a pozitron emissziós tomográfia bizonyítottan eredményes. A munka ezen
túlmenõen elsõsorban a releváns egészség-gazdaságtani és technológiaértékeléssel foglalkozó nemzetközi szakirodalom áttekintése alapján nyújt információt az eljárás hazai kiterjesztésének feltételeirõl
(szakképzett személyzet, telepítés, stb.) és várható hatásokról (eredmények és költségek). Végül, de
nem utolsósorban a néhány országban már kidolgozott és publikált alkalmazási irányelvek alapján röviden vázoljuk a hazánkban várható középtávú igénybevételi alapadatokat (vizsgálatszám, ehhez szükséges
eszközök mennyisége és minõsége), melyekhez – hazai költségszámítás híján – ugyancsak a nemzetközi irodalomból nyert ismeretek alapján korlátozottan értékelhetõ költségbecslést is rendelünk.

A PET, mint egészségügyi diagnosztikai
technológia
A pozitron emissziós tomográfia (PET) a nukleáris medicina körébe tartozó képalkotó eljárás.
A vizsgálat során az anyagcserében aktívan résztvevõ molekulával kombinált, rövid élettartamú radioaktív izotópot juttatnak a szervezetbe, amely pozitron kibocsátásával bomlik. Az aktív molekula (általában szénhidrát) feldúsul a szövetekben, a hozzákötött izotóp lebomlásakor keletkezõ pozitron pedig, egy elektronnal találkozva kvázi megsemmisül (annihilálódik), két egymással ellenté-
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tes irányban mozgó gamma-fotonná alakulva át. A képalkotás a kibocsátott fotonpár szimultán vagy
koincidens detektálásán alapul. A PET szkennerek molekuláris biológiai részletességgel képesek az
emberi test adott területeit feltérképezni. Biokémiai, mûködésbeli (funkcionális) változásokról helyi vérkeringési rendellenességekrõl képesek térképszerû információt nyújtani akár még az esetleges szerkezeti (anatómiai) elváltozások bekövetkezése elõtt is. Az egyéb korszerû noninvazív képalkotó eljárások (komputer tomográfia /CT/, mágneses magrezonancia /MRI/, ultrahang) ugyan kitûnõ és anatómiailag a PET-nél pontosabb képet szolgáltatnak, de a szervezetben lezajló funkcionális változásokról csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem adnak tájékoztatást. Többszörösen áttételes módon és a PET-hez hasonló feloldóképességgel ad közvetett és közelítõ tájékoztatást szervek, szövetek, elváltozások mûködésérõl az un. „egyetlen foton emissziós számítógépes rétegfelvétel”, közkeletû rövidítéssel SPECT is, azonban a nyert információ szegényesebb.
A PET vizsgálatok során használt rövid felezési idejû izotópokat ciklotronban állítják elõ ezek: a carbon-11, a nitrogén-13, az oxigén, a fluór-18 és a rubidium-82. Elõállításukat követõen ezeket az izotópokat olyan, a szervezet által normál módon és körülmények között is „használt” vegyületekbe építik
be kémiai úton, mint pl. a glukóz, a víz, vagy az ammónia. Leggyakrabban a fluor 18-as izotópját használják, ennek felezési ideje a leghosszabb (110 perc), melyet kémiailag alig módosított gukózhoz kötnek, ez
a vegyület az FDG (18-Fluoro-Deoxy-Glukóz). A radioaktív nyomjelzõként használt izotópok rövid felezési ideje miatt a ciklotront a PET szkennerrel azonos vagy ahhoz közeli helyszínre kell telepíteni, de
egy ciklotron (melynek mérete kicsi és mûködése a környezetre semmiképp nem jelent nagyobb veszélyt, mit egy kórházi röntgen-osztály vagy izotóp labor) jó logisztikával több PET készüléket, akár 100150 km-es körzetben is kiszolgálhat, legalábbis a leggyakrabban használt nyomjelzõvel, az FDG-vel.
A detektálásra alkalmas készülékek (szkennerek) típusukat tekintve leggyakrabban un. dedikált
(speciálisan erre a célra kifejlesztett) berendezések, (ezen belül un. „full-ring”, és „half-ring” megoldás
létezik aszerint, hogy a detektorgyûrû körben vagy félkörben helyezkedik el). Viszonylagos elterjedtséggel bír a SPECT készülék továbbfejlesztésébõl létrehozott un. koincidencia-kamera, mely szintén
alkalmas a gamma fotonok detektálására, habár a nyert információk értéke szegényesebb, mint dedikált készülékek esetén. Létezik ezen kívül dedikált mobil PET is, a szállítható berendezésnek azonban
kapacitásbeli, közegészségügyi valamint logisztikai korlátai vannak. Bár a PET és CT kombinációját alkalmazó, a közelmúlt néhány esztendõben kereskedelmi forgalomba került berendezésekkel nyert
bõvebb tapasztalatok kiértékelése ugyan még a jövõ feladatának tekinthetõ, azonban a szakemberek
egybehangzó véleménye szerint azonban ez a jövõ útja. A pontos lokalizáció érdekében ugyanis a PET
(az anatómiai feloldóképesség zavaró korlátai miatt) mindenképpen igényli CT készítését is, és a PETCT készülékkel egyidejûleg elõállított képek értékelhetõsége lényegesen jobb, mint a külön-külön készített felvételeké. A legtöbb tapasztalat ugyan a dedikált (CT-vel nem kombinált) PET szkennerek alkalmazásáról gyûlt össze, azonban elgondolkodtató, hogy az angol egészségügyi minisztérium által
publikált, a PET technológia ottani továbbfejlesztésérõl nyilvánosságra hozott dokumentum azt javasolja, hogy az újonnan telepített berendezések lehetõleg PET-CT szkennerek legyenek6.
A PET diagnosztikai alkalmazhatósága 85-90%-ban jelenleg és várhatóan az elkövetkezendõ 510 évben döntõen az onkológiai megbetegedésekre terjed ki. Ezért valamennyi nemzetközi tech-

6 A Framework for the Development of Positron Emission Tomography (PET) Services in England . Consultation Document.
Department of Health July 2004
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nológia-értékelés melyben a PET szükséglet alapú tervezésrõl is megemlékeznek határozottan javasolja, hogy a berendezések telepítésének helyszínét ne csupán a ciklotron, hanem az onkológiai centrumok elérhetõ közelsége is determinálja. A telepítés és a célszerû fejlesztés további feltétele hogy az új készülékek üzembe helyezésének idejére a megfelelõ speciális képzettségû szakszemélyzetet biztosítani kell, különben a PET-tel végzett vizsgálatokban rejlõ elõnyöket nem lehet
kihasználni és így az extrém magas költségek megtérülése kétségessé válik.

A PET VIZSGÁLATOK LEHETSÉGES ÉS EREDMÉNYESEN
ALKALMAZHATÓ INDIKÁCIÓI
Valószínûleg csak igen kevés olyan megbetegedést ismerünk, melyben a PET-et alkalmazásának
harminc esztendeje alatt ne próbálták volna ki. Az extrém szakirodalmi példák között olyan közlések is találhatók, melyek bizonyos fogászati kórképekben, vagy ismeretlen eredetû lázas állapotban sõt az ortopédiában elsõ vizsgálatként e diagnosztikai eszköz fontos szerepét kísérelték meg
igazolni. A PET lehetséges alkalmazási területeinek száma rendkívül széleskörû, míg az eredményes (tehát jó minõségû bizonyítékokkal igazolhatóan egészségnyereséget eredményezõ) alkalmazások száma viszonylag csekély. Még kevesebb ezek közül azoknak az eseteknek a száma, ahol legalább megközelítõleg pontos adatok állnak rendelkezésre az elért egészségnyereség költségérõl,
pontosabban a PET vizsgálatot alkalmazó diagnosztikai stratégia és az alternatív (komparatív) diagnosztikai stratégiák költségeinek különbségérõl, az esetleges többletköltségnek az elért egészségnyereséghez való viszonyáról7.
Csupán a kontrollált klinikai vizsgálatokról (RCT8-k, vagy CT-k) szóló közlések száma megközelítette a
650-et 2004 végére. E vizsgálatokról szóló eredmények rendszerezett áttekintésével (SR9, meta-analízisek)
mára 60 tanulmány foglalkozik. Az egészségügyi technológiaelemzõ áttekintések (HTA10) száma meghaladja a 80-at. Csupán az NHS11 egészséggazdaságtani adatbázisában (NHS EED12) 40-nél több az olyan közlemények száma, melyek valamilyen szintû egészséggazdaságtani (EE) elemzést is tartalmaznak13.
A tanulmány elkészítésekor több, mit 160, jórészt kontrollált vizsgálatról szóló tudományos
közleményt14 és további, közel 30 rendszerezett tanulmányt (SR, HTA, EE) és emellett számos
ország egészségügyi hatóságának ajánlását15 vizsgáltunk át annak érdekében, hogy az irodalmi adatok alapján a PET eredménnyel, azaz egészségnyereséggel kecsegtetõ alkalmazási területeirõl lis-

7 a szakirodalom ezt a számot ICER (incremental cost-effectiveness ratio) -nek nevezi. Mértékegysége az adott ország
pénzneme és a mérõszám azt fejezi ki, hogy az eredményesebb egészségügyi technológia alkalmazásával nyert egyetlen minõségi életévnek mennyi a többletköltsége
8 RCT = Randomized Controlled Trials, CT = Controlled Trials
9 SR = Systematic Review
10 HTA = Health Technology Assessment
11 NHS = National Health Service (az Angol Egészségügyi Szolgálat)
12 NHS EED = National Health Service Economic Evaluation Databese
13 Forrás: Cochrane Library 2004, Issue 4.
14 lsd. az irodalomjegyzéket
15 lsd. 1. sz. Melléklet
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tát készíthessünk. Az egymásnak is rendkívül ellentmondó adatok áttekintése alapján a leggyakrabban vizsgált alkalmazási területeket az alábbi rendezõ elvek mentén soroltuk be:
A – a klinikai PET képalkotás szempontjából egyértelmûen eredményes alkalmazási terület,
ahol az eredményességet részben, vagy egészben nemzetközi költséghatékonysági elemzések is
erõsítik;
B – potenciálisan eredményes alkalmazás, azaz bár egyes jól megválasztott esetekben hasznos lehet, de nem javallt rutinszerû végzése, mert az kétségessé teszi az eredményességet, és/vagy pedig költséghatékonyságának egyértelmû bizonyítására nem áll rendelkezésre elegendõ adat; illetve
C – alkalmazását az orvostudomány jelenlegi állása szerint elegendõ eredményességi adat nem
támasztja alá és/vagy az eljárás ugyan potenciálisan eredményes, de az alternatív stratégiával
szemben költséghatékonysága kedvezõtlen.
Az alábbiakban a döntéshozók számára ajánlásként a fenti besorolás alapján A jelzést kapott alkalmazási területeket ismertetjük16:

ONKOLÓGIA
Agyi és gerincvelõi daganatok
➤ A maradvány vagy recidív elváltozás elkülönítése a poszt-terápiás hegesedéstõl vagy sugárnekrózistól, ha az anatómiai leképezés nehéz vagy nem ad egyértelmû eredményt;
➤ A jóindulatú és rosszindulatú léziók megkülönböztetése, amennyiben bizonytalanság áll fenn
az anatómiai leképezés tekintetében és biopszia végzése relatíve ellenjavallt (pl. intracranialis
lymphoma differeciálása toxoplasmosistól).
Fej és nyaki neopláziák
➤ Restaging17;
➤ Recidíva gyanújának kivizsgálása;
➤ Ismeretlen primer tumor keresése nyaki nyirokcsomó áttétek megléte esetén.
Nasopharyngealis carcinoma
➤ Restaging;
➤ Terápia által elõidézett radiológiai elváltozások lokalizálása vagy recidívák azoktól való differenciálása.
Pajzsmirigyrák
➤ Rekurrens vagy recidív tumor (follicularis vagy papillaris carcinoma) detektálása, amennyiben a szérum thyreoglobulin koncentráció emelkedett, ellenben a radiojodid scan negatív.

16 "A, B és C" besorolást kapott indikációkat, valamint a besorolás irodalmi hivatkozásokkal és magyarázatokkal ellátott leírását a
tanulmány további része tartalmazza.
17 staging = lényegében stádiumbeosztás; az (általában daganatos) elváltozásoknak bizonyos anatómiai, szövettani, mûködésbeli
sajátosságain alapuló olyan csoportosítása, melynek a gyógyítás, a további teendõk szempontjából vannak jól meghatározott
következményei; restaging = az elõbbiek szerinti daganat-besorolás újra történõ elvégzése (általában azért, mert az eddigi
besorolás alapján végzett terápia nem hozza meg a kívánt eredményt)
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Szoliter pulmonális nodulus
➤ Újonnan felfedezett, nem meghatározott pulmonális nodulus jellemzése.
Nem-kissejtes tüdõrák (NSCPC, vagy NSCLC)
➤ Staging;
➤ Restaging;
➤ Recurrens betegség kiértékelése korábban kezelt területeken, amennyiben az anatómiai leképezés eredménytelennek bizonyult.
Nyelõcsõrák
➤ Staging;
➤ Restaging;
➤ Recidíva gyanújának kivizsgálása – hasznos a távoli nyirokcsomók és távoli metasztázisok detektálására, viszont loko-regionális folyamatok értékelésére csak korlátozott mértékben alkalmas.
Colorectalis carcinoma
➤ Restaging;
➤ Recidíva gyanújának kivizsgálása, pl. emelkedett szérum markerek, gyanús radiológiai elváltozások, abnormális fizikális vizsgálati jelek vagy a recidíva klinikai tüneteinek fennállása esetén.
Lymphoma
➤ Staging;
➤ Restaging;
➤ A terápiás válasz kiértékelése;
➤ Recidíva gyanújának kiértékelése, pl. daganat kontra poszt-terápiás fibrózis.
Melanoma malignum
➤ Staging (Breslow 1,5 mm vagy ismert nyirokcsomó érintettség);
➤ Restaging;
➤ Magas kockázatú léziókkal jellemzett betegek utánkövetése.

KARDIOLÓGIA
Szívizom életképesség
➤ A kardiális FDG-PET leképezés olyan koszorúartéria betegségben szenvedõ és súlyosan károsodott balkamrai funkcióval rendelkezõ betegekben, akiknél mérlegelésre kerül a coronaria revascularisatio vagy szívátültetés végrehajtása, különösen az olyan betegek esetében,
akiknek SPECT, dobutamin stress echocardiographiás vagy cardialis MRI vizsgálatai alapján
szívizmaik életképességét illetõen nem jutottak egyértelmû véleményre.
Hangsúlyozzuk, hogy olyan besorolásról van szó, mely a szinte havonta közzétett elemzések
eredményeképpen folyamatosan változhat. Az egyes, (általában sok PET készülékkel rendelkezõ)
országok (Kanada, Ausztrália, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Németország) egészségügyi
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hatóságai, biztosítói az illetékes szakmai testületekkel együtt gyakran (akár évente) vizsgálják felül
a fenti módon készült besorolásokat.
Összehasonlításként az alábbiakban ismertetjük azt a hasonló elvek alapján18 készített besorolást, melyet az angol egészségügyi minisztérium abban a 2004. júliusi dokumentumában tett közzé, melynek alapján, középtávon kívánja megtervezni az Egyesült Királyság PET diagnosztikai ellátását. A lista egyúttal ajánlás az NHS számára és lényegében a jelenleg finanszírozásra javasolt indikációk körét tartalmazza:

ONKOLÓGIA
Szoliter pulmonális nodulus
➤ újonnan felfedezett lézió jellemzése, ha az anatómiai képalkotás vagy a biopszia inkonkluzív
vagy fennáll a biopszia relatív kontraindikációja.
Nem-kissejtes tüdõrák (NSCPC, vagy NSCLC)
➤ Preoperatív staging.
Colorectalis carcinoma
➤ staging a rekurrens betegség esetén.
Lymphoma
➤ staging Hodgin kórban és non Hodgkin lymphomában;
➤ a (kezelés utáni) reziduum értékelés a betegség aktivitása szempontjából.
Agyi és gerincvelõi daganatok
➤ rekurrens tumor gyanúja esetén, ha az anatómiai leképezés nehéz vagy nem egyértelmû és
a további kezeléstõl eredmény várható, benignus és malignus elváltozások elkülönítése, ha
az anatómiai ábrázolás nehéz és a biopszia .
Pajzsmirigy
➤ magas thyreoglobulin szinttel és negatív szkennel rendelkezõ betegek (rekurrens betegség gyanúja).
Nyelõcsõrák
➤ Staging.
Here
➤ rekurrens betegség vizsgálata;
➤ a (mûtéti) reziduum vizsgálata.

18 valójában az angol lista részben szigorúbb, részben megengedõbb elveket alkalmazott. A szóbanforgó listára kizárólag azok az alkalmazások
kerültek fel melyek esetében randomizált kontrollált vizsgálatok (RCT-k) és az RCT-k elemzésén alapuló rendszerezett elemzések (SR) valamint
erõteljes bizonyító erejû kísérletes és megfigyeléses vizsgálatok támasztották alá az indikációt. Költség-hatékonysági szempontok figyelembe vételére
nem került sor. Ugyanakkor a hivatkozott dokumentum utal arra, hogy amennyiben csak az RCT-k és az SR-ek alapján állították volna össze a listát,
kizárólag a tüdõgyógyászati-onkológiai indikáció szerepelhetett volna azon (EBM szerinti "A" jelzésû bizonyíték).
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Vázizomzat
➤ primer lágyrészdaganat esetén a malignitás fokának megállapítása ill. a malignitás-benignitás
kérdés eldöntése;
➤ primer lágyrészdagnat staging, a non-szkeletális metasztázisok vizsgálata;
➤ rekurrens betegség gyanúja esetén az operált terület vizsgálata.
Melanoma
➤ ismert disszemináció esetén a betegség kiterjedése mértékének megállapítása.
A két lista eltérése minimális. Megjegyzendõ, hogy az Egyesült Királyság minisztériuma által kiadott
listához fûzött szöveges kiegészítés értelmében a közeljövõben a betegek PET diagnosztikával történõ ellátásában a tüdõrák kezelésének adtak elsõbbséget (mindaddig, amíg elegendõ számú centrum
nem épül). A hivatkozott dokumentum továbbá leszögezi, hogy a lista változhat, mert a további, az
eredményességre vonatkozó vizsgálatok következménye az lehet, hogy egyes alkalmazások lekerülhetnek a listáról mások (pld. fej-nyak rákok) felkerülhetnek. Ugyanitt arról írnak, hogy a PET vizsgálaton átesett betegek esetében a kórlefolyást különösen gondosan és a késõbbi elemzések számára
feldolgozhatóan kell vezetni, hogy retrospektív eredményességi vizsgálatokat lehessen végezni.
E tanulmány készítõi a továbbiakban (elsõsorban a hazai középtávú várható szükségletek becslésekor /lsd. késõbb/) az Egyesült Királyság listáját vették figyelembe, mert:
a) a rendkívüli alapossággal összeállított anyag nemcsak a szakirodalom teljeskörû, relatíve friss
adatbázisainak számításba vételével, hanem 2 éves széles alapokon nyugvó szakmai egyeztetés és dokumentált szakmai konszenzus alapján készült;
b) érdemi eltérést nem, vagy csak igen kevéssé mutat az általunk készített lista elemeitõl.

A PET-tel kapcsolatos hazai szükségletek,
azok lehetséges tervezése a nemzetközi tapasztalatok
tükrében
Országonként eltérõen 0,5-14 millió lakosra jutott 2004 elején 1 PET készülék Európában. Az
ellátásukra üzemben tartott ciklotronok száma összesen 62 volt19. A hazánkban 1994 óta mûködõ egyetlen készülék társadalombiztosítási finanszírozás mellett mûködik. Meglepetésre néhány
országban (2003-ban) a biztosítói „alapcsomag” részét nem képezte a PET vizsgálatok finanszírozása (pld. Németország, Ausztria).
Az egészséggazdaságtani és HTA szakirodalom tanulmányozásából kiderül, hogy a PET vonatkozásában az európai és tengerentúli országok többségében a biztosítók és a lakosság egészségügyi ellátásáért felelõs szervezetek az események után kullogtak. Németországban úgy szaporo-

19 Az üzemelõ készülékek országonkénti számáról az adatok rendkívül bizonytalanok. Ennek oka, hogy számos ország statisztikájában csak a dedikált készülékek szerepelnek, más statisztikák valamennyi kamerát feltüntetnek.
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dott közel 70-re az elmúlt 20 év során a PET diagnosztikai egységek száma, hogy az eredményességi és költséghatékonysági elemzések és az igénybevételi protokoll hiányában túlburjánzott
igénybevétel ellenreakciójaként 2002 februárjában a jogszabály-alapú finanszírozási listáról levették a PET-diagnosztikát. (2003 végén a DIMDI, mely a német egészségügy költséghatékonysági tudományos intézetének számít revideálta álláspontját és szûk indikációs listával, újra javasolja a PET
alkalmazását20.)
Két PET diagnosztika szempontjából „lemaradt” országban tervez az állam gyors ütemû fejlesztést: Franciaországban és az Egyesült Királyságban. Az utóbbi ország terveit 2004-ben publikálták,
az anyagra tanulmányunkban többször hivatkoztunk. A PET diagnosztika szempontjából mára hazánk is a fejlesztésre szoruló országok sorába tartozónak tekinthetõ.
A hazai szükségletek becslése szempontjából az angol egészségügyi minisztérium által kidolgozott fejlesztési tervbõl indultunk ki. A tanulmány írói úgy vélik (összhangban a már korábban idézett dokumentumban leírtakkal), hogy
a) a PET elõnyeire vonatkozó bizonyítékok mára elegendõek ahhoz, hogy indokolják hogy
mindazon rászorultak, akiknél a szóbanforgó vizsgálat igazolhatóan befolyásolja a kezelés
menetét és eredményét idõben hozzáférjenek ehhez a rendkívül költséges diagnosztikai eszközhöz;
b) a nemzetközi technológia-elemzési és EBM irodalom mára bizonyos kórképek (lsd. elõzõekben ismertetett lista) esetében egyértelmûen igazolta a szóbanforgó technológia eredményességét (effectiveness) és ebbõl társadalmi szinten értékelhetõ, a megmentett minõségi
életévek számával mérhetõ egészségnyereség származik;
c) meghatározott kórképek esetében (ez elsõsorban a tüdõ rosszindulatú daganatai) a mérhetõ egészségnyereség mellett a PET alkalmazása nemzetközi szinten költséghatékonynak tekinthetõ (az elért egészségnyereség a társadalom számára elfogadható áron vásárolható
meg) és további esetleges elmaradásunk még az egyelõre hiányzó hazai költséghatékonysági
vizsgálatok ellenére is aggályos;
d) megfelelõ tervezés, fokozatos fejlesztés, tudatos a bizonyítékokon alapuló orvoslás eredményeit tekintetbe vevõ szabályozás mellett a kétségtelen többletköltségek szabályozott szinten tarthatók és hazánkban is arányosak lehetnek az egészségnyereség mértékével.
Alapfeltételezésként abból indultunk ki, hogy az elõzõekben ismertetett és hazai bevezetésre is javasolt PET indikációs listán szereplõ megbetegedések epidemiológiai mutatói Magyarországon és az Egyesült Királyságban azonosak. A becslésünk alapjául szolgáló angol dokumentumban feltüntetettek alapján (az Egyesült Királyságban a szakmai szervezetekkel történt egyeztetés, valamint ellátási paraméterek szerint alakították ki a táblázatot 21) a hazánkban várható igénybevételi adatok a lista szerint alkalmazások esetén a következõképpen alakulnak:

20 Positronen-Emissions-Tomographie - eine systematische Übersicht zur Wirksamkeit bei ausgewählten Indikationen. Perleth
M., Gerhardus A.,Velasco-Garrido M. HTA Schriftenreihe, Band 24, Hrsg.: Schwartz, Gerhardus, Köbberling, Raspe, Schulenburg.
Sankt Augustin, 2003. ISBN 3-537-27024-0
21 az eredeti listát a 2. sz. melléklet tartalmazza20 Positronen-Emissions-Tomographie - eine systematische Übersicht zur
Wirksamkeit bei ausgewählten Indikationen. Perleth M., Gerhardus A.,Velasco-Garrido M. HTA Schriftenreihe, Band 24, Hrsg.:
Schwartz, Gerhardus, Köbberling, Raspe, Schulenburg. Sankt Augustin, 2003. ISBN 3-537-27024-0
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Alkalmazási terület
radikális terápia alkalmasságának megítélése
(a NSCLC esetek 33%-a), szolid tüdõtumorok
vizsgálata, a recidíva gyanúk vizsgálata,
egyéb
összesen
2-3 vizsgálat minden Hodgkin kóros és non Hodgkin
lymphomás esetre (staging, monitoring,
kezelési válasz, relapszus megítélése
a radikális beavatkozásra szóló döntéshez (az új esetek 33%-a)
staing a rekurrens betegség esetén
agy- és gerincvelõ
pajzsmirigy
here
sarcoma
melanoma
összesen

A listán fel nem
tüntetett egyedi esetek
(pld. szívtranszplantáció
elõtt stb.)

Éves várható
vizsgálatszám/
10 millió fõ

1 667

2 500
0 333
0 834

0 833

0 500
Mindösszesen

6 667

Egy PET centrum a nemzetközi tapasztalatok szerint évente 2000 vizsgálatot végez, így a fenti
vizsgálatszám ellátásához 3 készülék szükséges, melyet (légi szállítást kalkulálva) akár egyetlen ciklotron is kiszolgálhat.
Megjegyezzük, hogy az angol programban „A” jelû bizonyítékkal jelzett indikációs kör (tüdõtumorok) kizárólagos kiszolgálása esetén egyetlen készülék is elegendõ hazánk ellátására. Másik
szélsõségként említhetõ vélemény szerint a jelenleg szóba jövõ összes „reális” PET indikáció kiszolgálására 800-900 ezerfõ/1 készülék lenne szükséges (Bedford & Maisey, Eur.J.Nuc.Med; Nov
2003), ez hazánkra vetítve 10-11 készüléket és legalább 3-4 új ciklotront jelentene.
A vizsgálatok elvégzésének éves összköltsége a fenti táblázat adatait számításba véve nyilvánvalóan függ egy vizsgálat költségétõl. Jelenleg átlagosan 1000 euro körül mozog 1 vizsgálat elvégzésének ára (700 – 1300 euro), így ezt átszámítva22 éves szinten kb. 1,7 Mrd. forint többletfinanszírozási költséggel kellene számolni.
Meg kell jegyezni, hogy a hazai vizsgálatonkénti költséget nyilvánvalóan csökkentheti a magyarországi
bérszínvonal és emelheti, ha a készülékek beállítása magánberuházás keretében valósul meg. Amennyiben a kettõ nagyjából kiegyenlíti egymást, a fenti költségbecslés (magánberuházás esetén) nem irreális.
A magánberuházás alternatívájaként felmerülõ költségvetési forrásból történõ beruházás becsléséhez
(az esetleges ajánlati ár ismerete nélkül) nem tudunk összeget rendelni. Tájékoztatásul megjegyezzük,
hogy publikus adatok szerint 1 CT-PET beruházási költségét (épülettel, infrastruktúrával együtt) jelenleg
az Egyesült Királyságban 2 millió £-ra teszi és a becslés szerint ugyanennyibe kerül 1 ciklotron is.

22 Ismételten hangsúlyozni kívánjuk, hogy az egyszerû "átszámítás" csak rendkívül durva becslésre ad lehetõséget.
Egészséggazdaságtanilag megalapozott költségvizsgálat végzéséhez a jelenleg mûködõ és a jövõben tervezett PET egységek részletes, tételenkénti költségelemzésére van szükség, melyre most, az alapadatok ismerete nélkül és idõ hiányában a tanulmány
készítõi nem vállalkozhattak.

JOTERV128-240.qxd

2005.12.09.

9:59

Page 141

POZITRON

EMISSZIÓS TOMOGRÁFIA

/ 141

A pontos várható hazai igénybevételi számok kialakítása további vizsgálatokat igényel, melyeket elsõsorban a Gyógyinfok adatbázisára támaszkodva célzott lekérdezéssel lehet elvégezni és a
végsõ számsor kialakítására az érintett szakmai testületekkel való egyeztetés során érdemes sort
keríteni.
Ugyancsak a Gyógyinfok adataiból kiindulva (a komparátor stratégiák költségeinek vizsgálatával)
lehet a szakma szabályai szerinti hazai költséghatékonysági adaptációt készíteni, mely (hazai RCT-k
hiányában) a külföldön végzett eredményességi vizsgálatok adatait veheti alapul. Ekkor határozható meg az is, hogy a PET vizsgálatok fenti módon történõ alkalmazása esetén mekkora társadalmi
szintû egészségnyereséggel (minõséggel súlyozott megmentett életévek száma) lehet számolnunk
és ezt milyen áron vásárolja meg a biztosító az új technológia rendszerszerû alkalmazásával.
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RÉSZLETES
A PET

TANULMÁNY

MINT EGÉSZSÉGÜGYI TECHNOLÓGIA

Az eljárás leírása és rövid története

DEFINÍCIÓ
A pozitron emissziós tomográfia (PET) olyan, a nukleármedicina körébe tartozó képalkotó eljárás, amely a szervezetben zajló funkcionális folyamatokat képes három dimenziós kép vagy térkép formájában ábrázolni.

MÛKÖDÉSÉNEK

ALAPJAI
Az eljárás során élõ vizsgálati alanyba (általában a vérkeringésbe) egy olyan, metabolikusan aktív
molekulával kémiailag kombinált rövid élettartamú radioaktív tracer (nyomjelzõ) izotópot fecskendeznek, amely pozitron emittálásával bomlik. Ezt követi egy várakozási periódus, melynek során a
metabolikusan aktív molekula (általában egy szénhidrát) feldúsul az érdeklõdés tárgyát képezõ szövetben, majd a vizsgálati alanyt behelyezik a képalkotó szkennerbe. A rövid felezési idejû izotóp
pozitron kibocsátása mellett lebomlik, majd néhány milliméter megtétele után egy elektronnal találkozva annihilálódik, két egymással ellentétes irányban mozgó gamma-fotonná alakulva át. Ezek
azután a szkennelõ berendezésben elhelyezett szcintillátor anyagba ütköznek, ahol fényfelvillanást
hoznak létre, melyet fotonsokszorozó csövek segítségével detektálnak A technika a fotonpár szimultán vagy koincidens detektálásán alapul: azokat a fotonokat, amelyek nem párban (azaz néhány
nanoszekundumon belül) érkeznek, figyelmen kívül hagyják. Annak kimérésével, hogy hová érkeznek be a gammasugarak, felvázolható kiindulási helyük a szervezetben, ezáltal téve lehetõvé a test
egy bizonyos része vegyület felvételének vagy biokémiai aktivitásának meghatározását.
A szkenner egymástól mintegy 5 mm-nyire elhelyezkedõ képszeletek formájában térképezi fel
a szervezetben az izotóp sûrûséget a pár-detekciós események felhasználásával. Az így megrajzolt térkép megmutatja azokat a szöveti területeket, ahol a molekuláris jelzõanyag a leginkább feldúsulva található, és ezt értékeli a nukleármedicina vagy radiológia szakorvosa, illetve az így kapott eredmény értelmezését tartalmazó lelet alapján tesz a beteg diagnózisára és/vagy kezelésére vonatkozó megállapításokat. A PET vizsgálatot egyre elterjedtebben kötik össze számítógépes
rétegfelvétel (CT) elvégzésével, mivel a két eljárás kombinációja egyszerre képes anatómiai és
metabolikus, azaz szerkezeti és funkcionális információkat szolgáltatni. A PET szken alternatíváiként olyan módszerek állnak rendelkezésre, mint a CT, a mágneses rezonancián alapuló képalkotás (MRI) és a funkcionális mágneses rezonancia leképezés (fMRI), valamint az egyetlen foton
emissziós számítógépes rétegfelvétel.
Mindazonáltal míg az olyan pásztázó leképezést alkalmazó módszerek, mint pl. a CT és az MRI
izoláltan mutatják ki az organikus anatómiai elváltozásokat, a PET szkennerek az érintett szöve-
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tek típusától függõen eltérõ ütemben felvett radioaktív molekuláris nyomjelzõk segítségével molekuláris biológiai részletességgel képesek adott területeket detektálni, akár még az esetleges
strukturális elváltozások bekövetkezése elõtt is. A regionális vérátáramlás különféle anatómiai
képletekben fellépõ megváltozásai PET vizsgálattal jól vizualizálhatók és viszonylag kvantifikált módon írhatók le.
A PET vizsgálatok során használt radioaktív izotópok típusosan rövid felezési idejûek, ezek közül a következõk a legfontosabbak: carbon-11 (t1/2 = 20 perc), nitrogén-13 (t1/2 = 2 perc), oxigén15 (t1/2 = 10 perc), valamint a fluór-18 (t1/2 = 110 perc). Ezeken túlmenõen korlátozottan alkalmazzák a rubidium-82 izotópot a szívizom vérátáramlásának tanulmányozására. A PET során radioaktív nyomjelzõként használt izotópok rövid felezési ideje miatt azokat egy a PET szkennerrel
azonos vagy ahhoz közeli helyszínen mûködõ ciklotronban állítják elõ. Elõállításukat követõen
ezeket az izotópokat olyan, a szervezet által normál módon és körülmények között is használt
vegyületekbe építik be kémiai úton, mint pl. a glukóz, a víz, vagy az ammónia.

A

POZITRON EMISSZIÓS TOMOGRÁFIA TÖRTÉNETE ÉS ELTERJEDÉSE

Történet
A pozitron emissziós tomográfia múltja a XX. század hetvenes éveinek elejéig tekinthet vissza:
a St. Louis (USA, Missouri) székhelyû Washington Egyetemen Edward J. Hoffman és Michael
Phelps 1973-ban helyezte elõször üzembe az általuk megvalósított elsõ PET szkennert (amely aktuálisan mintegy egy évtizeddel követte a SPECT kifejlesztését). Az új vizsgáló módszert öt fõ területen kezdték el alkalmazni: a) a kardiológiában, b) az onkológiában, c) a neurológiában, d) a
neuropszichológiában és kognitív idegtudományokban, illetve e) a farmakológiában (pl. preklinikai
gyógyszerkipróbálás céljaira kifejlesztettek patkány vagy majom vizsgálatára alkalmas berendezéseket is). A készülék és a ciklotron magas költség igényei miatt azonban a módszer csak viszonylag lassan tudott elterjedni, a fejlettebb országok egészségbiztosítói csak mintegy 10-15 éve finanszírozzák jól körülhatárolt esetekben alkalmazását.
Elterjedés
A világon az 1992 és 2002 között eltelt évtized folyamán több mint 1600 dedikált PET szkennert installáltak, ebbõl 1020 üzemelt az említett idõszak végén az Egyesült Államokban, 470 Európában és 110 Japánban. Az Európai Unió tagállamai közül a készülékkel az egységnyi lakosságszámra jutó ellátottság Belgiumban a legmagasabb (1 : 500 000), miközben az átlag ennek durván
fele, mintegy 1 : 1 000 000 (Németország, Ausztria, Svájc; a tervek szerint késõbb [2007-ig] Franciaország), a relatíve legritkább PET fajlagos berendezésszámmal rendelkezõ országokban pedig
kb. 1 : 4 000 000 (Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Hollandia) gyakoriságot lehet regisztrálni. Európában 2002-ben a mûködõ ciklotronok száma 62 volt, miközben a rákövetkezõ 5
évben további 22 megépítését tervezték.
A PET Magyarországon
Hazánkban és egyben Közép-Európában az elsõ PET centrumot 1994. január 26-án avatták föl
a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, az emberen folytatott vizsgálatok ugyanezen év júniusában kezdõdtek. A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetéhez (ATOMKI) kap-
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csolódó központ egy MGC 20 ciklotronnal (protonenergia: 20 MeV, a külsõ sugár intenzitása: 15
MeV) és egy GE 4096 Plus teljes-test szkennerrel van felszerelve. Az intézmény által ellátott (hazai és külföldi) beteganyag szakterületek szerint három fõ csoportra oszlik: onkológiai, neuropszichiátriai és kardiológiai betegekbõl áll.
A debreceni PET centrumban vizsgálatra kerülõ személyek betegségük típusa szerint három területrõl kerülnek ki: kardiológiai, neurológiai/pszichiátriai, illetve onkológiai jellegû elváltozások
diagnosztikájára alkalmazzák ezt az eljárást. A javallatokat relevanciájuk szerint az alábbi három
fõ kategóriába osztályozzák:
➤ A (alap-) indikáció: 1994-tõl elfogadott, illetve külföldi gyakorlat alapján bõvített vizsgálatok
(a klinikum számára hasznos, bizonyított, gazdaságos);
➤ B indikáció: Jól megindokolt esetekben, amikor egyéb vizsgálatok magas rizikófaktorok miatt nem végezhetõk el (segíthet, a klinikum számára hasznos információt szolgáltatnak, a
költség-haszon elemzés viszont kevésbé alátámasztott);
➤ C indikáció: Egyelõre nem finanszírozott, de szakmaetikai szempontból külföldön elfogadott
vizsgálatok (a klinikai haszon jelentõs ugyan, de az alkalmazás szükségessége a költség-haszon elemzések miatt még nem egyértelmû).

A pozitron emissziós tomográfia klinikai indikációi

BEVEZETÉS
A legtöbb diagnosztikai teszthez hasonlóképpen meta-analízisek vagy szisztematikus szemletanulmányok nem állnak a PET minden klinikai felhasználási területén rendelkezésre, ugyanakkor
azonban a klinikai gyakorlat számára a lehetõ legjobb meglévõ bizonyítékoknak kell irányt mutatniuk. Míg a tanulmányban szereplõ egyes megállapítások megfelelõképpen kiérlelt bizonyítékok
talaján állnak, mások egyszerûen csak a terület vezetõ szakértõinek konszenzusán alapulnak. A
legtöbb publikált adat a tradicionális PET szkennerek alkalmazására vonatkozik, míg a PET és CT
kombinációját alkalmazó, a közelmúlt néhány esztendõben kereskedelmi forgalomba került berendezésekkel nyert bõvebb tapasztalatok kiértékelése bár jelenleg is folyik, az azokkal kapcsolatos, elõreláthatólag igen bõséges információk tudományos feldolgozása még a jövõ feladatának tekinthetõ. Ugyancsak elõre vetíthetõ olyan új radiofarmakonok jelenleg még csak kísérleti stádiumban lévõ alkalmazása, melyek révén egyre javulhat az eljárás diagnosztikai pontossága és ezáltal a betegellátás eredményessége.
Bár részben a technológia és az orvostudomány folyamatos fejlõdése, részben az adott klinikai
szituációra potenciálisan befolyást gyakorló változatos klinikai faktorok, különféle beteg-attitûdök
szocio-ökonómiai körülmények, valamint egyéb tényezõk miatt nem lehet dogmatikus álláspontot elfoglalni a PET ajánlott alkalmazásairól, mégis a módszer eredményes alkalmazásáról szóló
szakirodalmi adatok alapján a lehetséges felhasználási területek a következõ három kategória valamelyikébe:
A – a klinikai PET képalkotás szempontjából egyértelmûen eredményes alkalmazási terület,
ahol az eredményességet részben, vagy egészben nemzetközi költséghatékonysági elemzések is
erõsítik;
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B – potenciálisan eredményes alkalmazás, azaz bár egyes jól megválasztott esetekben hasznos
lehet, de nem javallt rutinszerû végzése, mert az kétségessé teszi az ereményességet, és/vagy pedig költséghatékonyságának egyértelmû bizonyítására nem áll rendelkezésre elegendõ adat; illetve
C – alkalmazását az orvostudomány jelenlegi állása szerint elegendõ eredmlényességi adat nem
támasztja alá és/vagy az eljárás ugyan poteciálisan eredményes, de az alternatív stratégiával szemben költséghatékonysága kedvezõtlen.

ONKOLÓGIA
Agyi és gerincvelõi daganatok
(A PET scan elvégzéséhez 18F-FDG és 11C-metionin alkalmazása egyaránt javasolt)
➤ A maradvány vagy recidív elváltozás elkülönítése a poszt-terápiás hegesedéstõl vagy sugárnekrózistól, ha az anatómiai leképezés nehéz vagy nem ad egyértelmû eredményt; (A)
➤ A jóindulatú és rosszindulatú léziók megkülönböztetése, amennyiben bizonytalanság áll fenn
az anatómiai leképezés tekintetében és biopszia végzése relatíve ellenjavallt (pl. intracranialis
lymphoma kontra toxoplasmosis); (A)
➤ Primer agytumor grading; (B)
➤ A terápiás válasz kiértékelése; (B)
➤ Rekurrens agydaganat elhelyezkedésének pontos meghatározása biopszia végzése céljából; (B)
➤ A PET primer képalkotó eszközként történõ használata gyanított agyi áttétek kimutatására
nem javasolt. (C)
Fej és nyaki neopláziák
➤ Staging; (B)
➤ Restaging; (A)
➤ Recidíva gyanújának kivizsgálása; (A)
➤ Terápiás válasz kiértékelése; (B)
➤ Ismeretlen primer tumor keresése nyaki nyirokcsomó áttétek megléte esetén; (A)
➤ A parotis daganatainak dignitása meghatározására a PET nem alkalmas. (C)
Nasopharyngealis carcinoma
➤ Staging; (B)
➤ Restaging; (A)
➤ Terápia által elõidézett radiológiai elváltozások lokalizálása vagy recidívák azoktól való differenciálása; ( A)
➤ Terápiás válasz kiértékelése. (B)
Pajzsmirigyrák
➤ Rekurrens vagy recidív tumor (follicularis vagy papillaris carcinoma) detektálása, amennyiben
a szérum thyreoglobulin koncentráció emelkedett, ellenben a radiojodid scan negatív; (A)
➤ Nem javasolt az olyan thyreoglobulin-pozitív rekurrenciák rutinszerû kiértékelésére, ahol
van I-131 felvétel; (C)
➤ A pajzsmirigy medullaris carcinomája esetén tumor recurrencia kiértékelése. (B)
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Mellékpajzsmirigy adenoma
➤ A parathyreoid adenoma preoperatív lokalizációja 11C-metionin használatával, amennyiben
az egyéb vizsgálómódszerek negatív eredményt adtak. (B)
Szoliter pulmonális nodulus
➤ Újonnan felfedezett, nem meghatározott pulmonális nodulus jellemzése. (A)
Nem-kissejtes tüdõrák (NSCPC)
➤ Staging; (A)
➤ Restaging; (A)
➤ Recurrens betegség kiértékelése korábban kezelt területeken, amennyiben az anatómiai leképezés eredménytelennek bizonyult; (A)
➤ Terápiás válasz kiértékelése. (B)
Kissejtes tüdõrák
➤ Staging. (B)
Emlõrák
➤ Staging; (B)
➤ Restaging; (B)
➤ Recidíva gyanújának kivizsgálása pl. brachialis plexopathia esetén, ha az anatómiai képalkotó
eljárások során kapott leletek nem egyértelmûek; (B)
➤ Terápiás válasz kiértékelése. (B)
Nyelõcsõrák
➤ Staging; (A)
➤ Restaging; (A)
➤ Recidíva gyanújának kivizsgálása — hasznos a távoli nyirokcsomók és távoli metasztázisok detektálására, viszont loko-regionális folyamatok értékelésére csak korlátozott mértékben alkalmas; (A)
➤ Terápiás válasz kiértékelése. (B)
Gyomorrák
➤ Staging; (B)
➤ Restaging. (B)
Hepatocellularis carcinoma
(Dual-tracer technikát igényel, 18F-FDG és 11C-acetát alkalmazásával)
➤ Staging; (B)
➤ Terápiás válasz kiértékelése. (B)
Hasnyármirigyrák
➤ Staging (ismert pancreas carcinoma); (B)
➤ Jóindulatú és rosszindulatú folyamatok elkülönítése (pl. chronicus pancreatitis és pancreas
carcinoma). (B)
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Colorectalis carcinoma
➤ Staging; (B)
➤ Restaging; (A)
➤ Recidíva gyanújának kivizsgálása, pl. emelkedett szérum markerek, gyanús radiológiai elváltozások, abnormális fizikális vizsgálati jelek vagy a reidíva klinikai tüneteinek fennállása esetén. (A)
Prosztatarák
➤ Az 18F-FDG PET csak korlátozott értékkel rendelkezik; az alacsonyabb szövettani fokozatú
tumrok nem mindig mutatnak FDG felvételt; (B)
➤ A prosztatarák recidíváinak és metasztázisainak észlelésére ígéretesnek tûnik a 11C-acetát,
11C-cholin, az18F-fluoroacetát és az 18F-cholin radiotracerek alkalmazása. (B)
Petefészekrák
➤ Recidiva gyanújának kiértékelése. (B)
Méhnyakrák
➤ Staging; (B)
➤ Restaging; (B)
➤ Recidiva gyanújának kiértékelése. (B)
Heredaganatok
➤ Staging; (B)
➤ Restaging; (B)
➤ Recidiva gyanújának kiértékelése; (B)
➤ A terápiás válasz kiértékelése. (B)
Lymphoma
➤ Staging; (A)
➤ Restaging; (A)
➤ A terápiás válasz kiértékelése;(A)
➤ Recidiva gyanújának kiértékelése, pl. daganat kontra poszt-terápiás fibrózis; (A)
➤ A csontvelõ érintettségének felmérése. (B)
Melanoma malignum
➤ Staging (Breslow 1,5 mm vagy ismert nyirokcsomó érintettség); (A)
➤ Restaging; (A)
➤ Magas kockázatú léziókkal jellemzett betegek utánkövetése. (A)
Lágyszöveti daganatok
➤ Diagnózis és grading; (B)
➤ Restaging. (B)
Ismeretlen eredetû primer tumor metasztázisai
➤ Okkult malignus elváltozás detektálása; (B)
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➤ Nem indikált széles körben áttéteket adott olyan elváltozások esetén, ahol a PET vizsgálat
eredménye nagy valószínûséggel nem fogja befolyásolni a kezelést. (C)
Paraneopláziás szindróma
➤ Ismeretlen primer malignoma detektálása. (B)

KARDIOLÓGIA
Szívizom életképesség
➤ A kardiális FDG-PET leképezés olyan koszorúartéria betegségben szenvedõ és súlyosan
károsodott balkamrai funkcióval rendelkezõ betegekben, akiknél mérlegelésre kerül a coronaria revascularisatio vagy szívátültetés végrehajtása, különösen az olyan betegek esetében, akiknek SPECT, dobutamin stress echocardiographiás vagy cardialis MRI vizsgálatai
alapján szívizmaik életképességét illetõen nem jutottak egyértelmû véleményre. (A)
Myocardiális perfúzió
➤ Koszorúartéria betegség diagnózisa, amennyiben szívizom-perfúziós SPECT vagy egyéb tesztek eredményei nem egyértelmûek; (B)
➤ Az ischemiás cardiomyopathia elkülönítése dilatációval járó egyéb cardiomyopathiáktól. (B)

NEUROPSZICHIÁTRIA
Refrakter epilepszia
➤ Inter-ictalis FDG-PET végzése ajánlott az olyan, gyógyszeres kezelésre refrakter betegek
esetében a mûtéti beavatkozást megelõzõen az epileptogén gócok lateralizálására, ahol a
standard kivizsgálás (görcsrohamok mintázata, elektroencephalographiás vizsgálat [EEG],
MRI) eredményeképpen nem egyértelmû a lokalizációra vonatkozó információ; (B)
➤ A 11C-flumezanil alkalmazása hasznos lehet egyes epilepsziás gócok lokalizálásában. (B)
Dementia
➤ A dementiás betegek kivizsgálása során az FDG-PET segíthet a korai Alzheimer-kór
azonosításában még a cerebralis atrophia bekövetkezése elõtt, különösen olyan fiatalabb dementiás betegek esetében, akiknek MRI vagy CT lelete nem mutat eltérést.
(B)
Parkinson-kór
➤ A Parkinson-kór fennállásának megerõsítése F-DOPA alkalmazásával, amennyiben a tünetek
atípusosak vagy enyhék. (B)
Huntington-chorea
➤ Huntington-chorea korai felismerése (erre utaló klinikai kritériumok fennállása, MR, SPECT
leletek esetén). (B)
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Kiemelt kinikai alkalmazások részletes leírása

SZOLITER

PULMONÁLIS NODULUSOK
A szoliter pulmonális nodulus (SPN) egy 4 cm-nél kisebb átmérõjû körülírt parenchymális léziót
jelöl. Az ilyen nodulusok mintegy fele rosszindulatú természetû és általában primer bronchogén
carcinomának felel meg (Lillington & Caskey, 1993). A metasztatikus betegség gyakoribb nemmellkasi primer neopláziával vagy többszörös pulmonális nodulusokkal jellemzett betegek esetében (Gould et al., 2001). A 2 év idõtartamot elérõ stabilitás, vagy a meszesedés jelenléte az elváltozás valószínûsíthetõen benignus természetére utalhat.
A szoliter pulmonális nodulusok malignitás szempontjából történõ kiértékelése komplex folyamat. Ezeket az eltéréseket vagy véletlenül szokták felfedezni, vagy mellkasi panaszok kivizsgálása
során. Amennyiben jelen vannak a malignitásra utaló jellegzetességek a CT (mint pl. invázió és
mediastinalis adenopathia) felvételen, vagy ha egyébként egészséges betegekben a nodulusok alkalmasak percutan mintavételre, általában biopsziás minta nyerése szükséges a szövettani diagnózis megállapítására. Ugyanakkor azonban sok ilyen csomó jellege nem meghatározható strukturális leképezési kritériumokkal. A potenciális szövõdmények figyelembevételével a beteg vagy a
klinikus vonakodhat az invazív diagnosztikai eljárás irányában történõ továbbhaladástól, vagy pedig továbbra is fennállhat a malignus elváltozás gyanúja negatív biopsziás eredmény ellenére is.

NEM-KISEJTES

TÜDÕRÁK (NSCLC)
A tüdõrák vezetõ helyen áll a daganatos halálozási statisztikákban (Jemal et al., 2004). A legtöbb beteg már elõrehaladott betegséggel jelentkezik és az általános ötéves túlélési ráta alig több
10 %-nál (Ahuja et al., 1998). A tüdõ rákos daganatai két nagyobb csoportba sorolhatók: kis-sejtes tüdõrák és nem-kis-sejtes tüdõrák (NSCLC; pikkelysejtes karcinóma, adenocarcinoma, ideértve a bronchoalveolaris carcinomát is, illetve nagy-sejtes carcinoma). Egyre több bizonyíték van
arra, hogy a sugárterápiával integrált kemoterápia jobb túlélést eredményez a már nem reszekálható NSCLC esetekben. Nem nagy tömegû IIIA stádiumba tartozó NSCLC betegek ugyancsak
további elõnyökre tehetnek szert egy olyan agresszív megközelítési módtól, melynek során neoadjuváns kemo-irradiációs terápiát kuratív célzatú reszekció követ (Staruss et al., 1992). A kis-sejtes tüdõrákot általában szisztémás betegségnek tekintik, amely számára az elsõdleges kezelési
modalitás a kemoterápia. A különféle nemzetközi irányelvek az eljárás javasolt finanszírozását tekintve jelenleg általában csak az NSCLC diagnózisára terjednek ki.
Az NSCLC ellátásának a következõkben ismertetendõ általános elvei vonatkoznak a legtöbb
szolid tumorra. A korai stádiumú betegség (regionális vagy távoli metasztázisok nélkül) komplett
mûtéti reszekciója kínálja a gyógyulás legnagyobb esélyét. A sugárterápia és a kemoterápia kínál
elõnyöket akár függetlenül, akár mint adjuváns terápia a sebészi megoldáshoz. A megfelelõ terápia megválasztása elsõsorban a tumor terjedésének mértékétõl függ. Legszélesebb körben a TNM
stádium-beosztási rendszert használják, amely a primer tumor (T), illetve a nyirokcsomó elváltozás (N) és a távoli metasztázisok (M) jelenlétének és kiterjedésének kiértékelésén alapul.
Az FDG-PET a szegényes anatómiai részletek miatt csak korlátozott szereppel rendelkezik a T
staging területén. Az olyan paramétereket, mint amilyen pl. a lézió mérete, a lokális invázió vagy
a távolság létfontosságú képletektõl a legjobban CT segítségével értékelhetõ. Az FDG-PET kiegé-
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szítheti a CT vizsgálatot a malignus mellhártyai folyadékgyülem meghatározásában, az esetleges
intralobális szatellita nodulusok kiértékelésében, valamint a daganatos, illetve obstruktív/gyulladásos elváltozások elkülönítésében (Wahl, 2002). A tapasztalat szerint a primer tüdõtumorban észlelhetõ jelentõsen fokozott standard felvételi érték (>10) által jelzett intenzív FDG felvétel kedvezõtlen prognosztikai indikátor, függetlenül a klinikai stádiumtól és a lézió méretétõl, valószínûsíthetõen a tumor biológiailag fokozottan agresszív viselkedése miatt.
A CT és az MRI korlátozottan használható kicsiny mediastinalis nyirokcsomó metasztázisok detektálására. Az FDG-PET felülmúlja a CT-t a mediastinalis staging területén, amely viszont kulcsfontosságú lépés a kuratív mûtéti reszekcióra alkalmas betegek kiválasztásában. Egy közelmúltban
megjelent meta-analízisben (Dwamena et al., 1999) a szerzõk az FDG-PET alkalmazása esetében
79%-os szenzitivitást és 91%-os specificitást találtak, szemben a CT-vel kapcsolatos 60%-os és 70%os értékekkel. A 93%-os magas negatív prediktív érték miatt egy negatív pre-operatív vizsgálat fölöslegesésé teheti a sebészeti staging elvégzését. Jóllehet az FDG-PET ugyancsak magas pozitív
prediktív értékkel (90%) rendelkezik, a PET leletek alapján elvégzett további vizsgálati eljárásokra,
így pl. mediastinoscopiás biopsziára lehet szükség a pontosabb stádium-megállapítás érdekében.
Egyre több bizonyíték áll viszont rendelkezésre annak igazolására, hogy a PET/CT pontosabb, mint
a CT önmagában, a PET önmagában, vagy a PET és a CT vizuális korrelációja (Lardinois et al.,2003).
Ezen túlmenõen az integrált PET/CT potenciálisan segíthet a definitív sugárterápiára kerülõ betegek céltérfogatának precíz körvonalazásában (Ciernik et al., 2003). Ennek révén azután minimalizálható a nem-célszervek sugárterhelése, valamint a mellétalálás kockázata.
Az FDG-PET jól ismert módon képes azonosítani a konvencionális képalkotó eljárásokkal nem
detektált távoli metasztázisokat, így elõzve meg eleve kudarcra ítélt kuratív terápiás kísérleteket.
A nem gyanított távoli metasztázisok rátája akár a 24%-ot is elérheti pre-PET staginggel (Mac
Manus et al., 2003). Az FDG-PET pontosabb, mint a csontszcintigráfia a csontmetasztázisok észlelésében, pontosabb, mint a CT a mellékvesei terimék jóindulatú vagy rosszindulatú természetének eldöntésében, valamint pontosabb, mint a CT a májmetasztázisok detektálásában. A PET/CT
technológia további elõnyt biztosít a CT vizsgálatok alkalmával morfológiai elváltozást nem mutató, de a PET segítségével egyetlen gócos abnormalitás alapján észlelt távoli metasztázisok precízebb lokalizálása terén.
Noha jelenleg még nem áll rendelkezésre kuratív szisztémás terápia az NSLC relapsusai esetére, lokalizált NSCLC recidívával rendelkezõ válogatott betegek számára klinikai elõnyöket biztosíthat az agresszív regionális terápia. Az FDG-PET pontosabb, mint a CT a poszt-terápiás elváltozások, és a reziduális vagy recidív NSCLC differenciálásában (Hicks et al., 2001). A kezelés után
készült FDG-felvétel normalizálódása kedvezõbb prognózisra utaló jelnek tekinthetõ. Az FDGPET ugyancsak jóval pontosabb, mint a CT a recidív betegség kiterjedésének értékelése terén.
Kimutatták, hogy az FDG-PET vizsgálat következtében relapsus gyanújával (amely agresszív helyi
terápiával kezelhetõ) jellemzett betegek 63%-a esetében volt szükség nagyobb változtatásra az ellátásban 6 hónapot meghaladó idõvel a definitív kezelést követõen (Hicks et al., 2001).
Korlátozott számban rendelkezésre álló publikált adatok szerint az FDG-PET jól alkalmazható
a terápiás válasz és a prognózis értékelésére NSCLC betegekben. Az NSCLC radikális sugárterápiája/kemo-irradiációs terápiája befejezését mintegy 10 héttel követõen végrehajtott FDGPET vizsgálat alapján tapasztalt metabolikus válasz (komplett remisszió, parciális remisszió, válaszmentesség vagy a betegség progressziója) erõteljes prognosztikai rétegezésre nyújt lehetõséget,
amely felülmúlja a CT lehetõségeit (Mac Manus et al., 2002). Ennek komoly kihatásai lehetnek az
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érintett betegek további ellátási irányának pontosabb kijelölése szempontjából. A neoadjuváns
radio-kemoterápia befejezése után, de a lokálisan elõrehaladott NSCLC reszekciója elõtt daganatválasz kiértékelésére alkalmazott FDG-PET során (Ryu et al., 2002) azt találták, hogy a standard felvétel értékekkel végzett szemi-kvantitatív analízisnek jóllehet meglehetõsen magas volt a
szenzitivitása (88%), de ugyanakkor erõsen korlátozott a specificitása (67%) a maradvány elváltozás detektálásában. Ezzel szemben az FDG-PET specificitása volt meglehetõsen magas (93%), viszont szenzitivitása csupán korlátozott (58%) a tumor-recidíva kimutatására mediastinalis nyirokcsomókban. A neo-adjuváns terápia körülményei között az FDG-PET pontos szerepének meghatározására egyértelmû, hogy még további vizsgálatokra van szükség.

COLORECTALIS

CARCINOMA
A vastagbél- és végbélrák a daganatos halálozás második vezetõ oka az Egyesült Államokban, a
vastagbél rosszindulatú daganatainak többsége adenocarcinoma (Jamal et al., 2004). A betegség
korai stádiumában potenciálisan gyógyítható mûtéti reszekcióval, és az általános 5-éves túlélési rátája 61% (Rohren et al., 2004). A legtöbb korai stádiumú betegben kuratív céllal hajtanak végre
mûtétet, de a sebészi beavatkozás ugyancsak szignifikáns szerepet játszik az olyan elõrehaladott
esetekben, ahol szövõdmények kialakulásának veszélye áll fönn, ideértve a bélelzáródást, perforációt vagy vérzést. A májmetasztázisok a colorectalis carcinomás betegek mintegy felében figyelhetõk meg, és ez is a vezetõ halálok az ilyen betegek esetében; megjegyzendõ még, hogy gyakran
a halál idejében csak a májban található metasztázis (Stubbs et al., 2001). Az egyetlen helyre izolált recidívával rendelkezõ betegek potenciálisan gyógyíthatók további mûtéti reszekcióval és/vagy
lokális/ablatív reszekcióval. A nem reszekálható májmetasztázisokkal rendelkezõ, de extrahepatikus áttétektõl mentes betegek ugyancsak elõnyösen kezelhetõk olyan regionális intervenciókkal, mint pl. a lokális ablációs terápia, az intrahepatikus arteriális kemoterápia vagy a szelektív
belsõ besugárzásos terápia 90-yttrium mikroszférákkal (Stubbs et al., 2001).
Az FDG-PET jelenlegi szerepe a colorectalis carcinoma pre-operatív diagnózisában vagy iniciális stádium megállapításában nem tisztázott, kivéve azokat az eseteket, amikor hepatikus vagy távoli extra-hepatikus metasztázisok megállapításáról van szó (Delbeke et al., 2002). A fokozott
fokális FDG felvétel specificitása a malignus elváltozások kimutatására csak korlátozott, mivel a jóindulatú vastagbél adenomatózus polipok vagy gyulladásos léziók ugyancsak erõteljesen felveszik
az FDG-t. Az invazív terjedés mélységének megállapítására csak kevéssé alkalmas az FDG-PET a
T staging során az anatómiai részletek hiányosságai miatt. Az FDG-PET szenzitivitása gyengének
tekinthetõ a regionális nyirokcsomó metasztázisok detektálásában, mivel ezek gyakran kicsiny
méretûek, illetve szoros közelségben helyezkednek el a nagy fokú FDG felvétellel jellemzett primer tumorhoz. Az FDG akkumulációja magasan specifikus nodális betegségben, ahol 96%-ot is
elérõ specificitása meghaladja a CT 85%-os értékét (Kostakoglu et al., 2003). Az FDG-PET legnagyobb klinikai haszna az extrahepatikus metasztázisok kimutatásában jelölhetõ meg, mivel a korábban nem gyanított metasztatikus betegség detektálása megkímélheti a betegeket a hepatikus
áttétek kuratív reszekciójára tett fölösleges kísérletektõl (Fong et al., 1999).
Az FDG-PET hasznosnak bizonyulhat olyan ismert vagy gyanított colorectalis carcinoma recidívák kiértékelésében, amelyek reszekálhatóak lehetnek. Az eljárás ugyancsak eredményesen alkalmazható a lokális recidívák elkülönítésére olyan, kezelés utáni elváltozásoktól, mint pl. a mûtéti hegesedés és az irradiációs fibrózis. Az FDG-PET segíthet az olyan benignus és malignus el-

JOTERV128-240.qxd

2005.12.09.

152 / POZITRON

9:59

Page 152

EMISSZIÓS TOMOGRÁFIA

változások elkülönítésében, amelyek pl. megnagyobbodott nyirokcsomók formájában manifesztálódnak (Delbeke et al., 2002). A módszer ugyancsak eredményes a tumor-recidívák helyének
azonosításában azokban a betegekben, akiknél a carcino-embryonicus antigén (CEA) plazmakoncentrációjának nem megmagyarázott emelkedését észlelik, miközben a konvencionális képalkotó
eljárások negatív leleteket eredményeznek (Flanagan et al., 1998). Egy meta-analízis során azt állapították meg, hogy ultrahanggal, CT-vel és MRI-vel összehasonlításban 85%-os vagy annál magasabb specificitása következtében az FDG-PET a leginkább szenzitív nem-invazív leképezési modalitás (Kinkel et al., 2002). Egy másik tanulmányban (Valk et al., 1999) a szerzõk azt tapasztalták,
hogy egy sor testtáj esetében a teljes-test FDG-PET szenzitívebb, mint a CT a betegség észlelésére, ideértve a májat, a hasüreget, a retroperitoneumot és a medencét, továbbá ugyanolyan
szenzitív a tüdõmetasztázisok detektálásában. Egészében véve az FDG-PET szenzitivitása 97% és
specificitása 76% (ezen belül a specificitás a máj estében a 99%-ot és a medence esetében a 98%ot is eléri) rendelkezik, és colorectalis carcinoma recidívája miatt kivizsgált betegek 29%-a esetében befolyásolja az ellátás további menete során alkalmazott megközelítési mód megváltoztatását
(Huehner et al., 2000).
Komplex esetekben a PET/CT technológia ígéretesnek tûnik a staging és restaging pontosságának javítása terén, mivel precízebb anatómiai lokalizálásra nyújt módot, és nagyobb biztonsággal lehet segítségével interpretálni a PET adatokat, amelyre jó példa lehet a peritoneális
metasztázisok és a vékonybél fiziológiás FDG aktivitás jobb elkülöníthetõsége (Wahl, 2004). Korlátozott számú és bizonyító erejû publikált adatok tanúsága szerint a colorectalis carcinomából
eredõ kemoterápiára jól reagáló hepatikus áttétek FDG felvétele szignifikánsan csökken 4-5 hét
kemoterápiáét követõen (Findaly et al., 1996). Az FDG felvétel azonos szinten maradása vagy fokozódása májmetasztázisokban a recidív daganat életképességével konzisztens (Vitola et al.,
1996), és ez az információ potenciálisan felhasználható a további intervenciók irányának megszabása terén.

LYMPHOMÁK
A lymphomák a leggyakoribb hematológiai jellegû rosszindulatú elváltozások közé tartoznak
(Jamal et al., 2004), amelyek általában olyan szisztémás megbetegedés formájában manifesztálódnak, ahol a mûtéti beavatkozásnak csak meglehetõsen szerény mértékû terápiás szerepe lehet. A
non-Hodgkin lymphomák (NHL) elnevezés a neopláziás folyamatok rendkívül heterogén csoportját jelöli, amelyeknek elõfordulási gyakorisága az elmúlt évtizedekben folyamatosan növekvõ tendenciát mutat. Az NHL több mint ötször gyakoribb a Hodgkin-kórnál (HD), míg mortalitása egy
nagyságrenddel múlja felül utóbbiét (Jamal et al., 2004). A kezelés megtervezése során figyelembe kell venni az NHL progressziójának stádiumát és szövettani differenciáltságának fokát. Agreszszív NHL-ben (közepes és magas fokozatú NHL) a fõ kezelési módszer a kuratív szándékkal alkalmazott kemoterápia, míg a viszonylag ritkán elõforduló lokalizált betegségtõl eltekintve az alacsony fokozatú NHL általában incurabilis; az 5-éves túlélés mintegy 60% (Reske et al., 2002), és a
terápia célja elsõsorban a tünetek enyhítése, illetve a túlélés meghosszabbítása.
Az FDG-PET erõsen szenzitív a klasszikus HD, az agresszív NHL és az alacsony fokozatú follicularis NHL kimutatása terén (Friedberg & Chengazi, 2003). A módszer kevésbé megbízhatóan mutatja ki az indolens NHL olyan viszonylag ritkább típusait, mint pl. a mucosához társuló lymphoma
szövetet (MALT [mucosa-associated lymphoma tissue]) (Friedberg & Chengazi, 2003). Az FDG-
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PET csak esetenként alkalmazható a lymphoma diagnózisára, mivel a leginkább gyanúra okot adó
léziók általában közvetlenül biopsziás vizsgálatra kerülnek a szövettani diagnózis megállapítása céljából. Ugyancsak alkalomszerûen FDG-PET vizsgálatra kerülhet sor a biopszia számára leginkább
alkalmas vagy hozzáférhetõ helyszín megkeresésére. Az FDG-PET ígéretes vizsgáló módszernek
látszik a központi idegrendszer primer lymphomájának (általában magas fokozatú NHL a szürkeállományhoz képest magas FDG felvétellel) és a cerebrális toxoplazmosisnak (típusosan nem túl intenzív FDG felvétel jellemzi) az elkülönítése terén AIDS betegekben (Heald et al., 1996).
Kezeletlen lymphoma stádium-megállapításában az FDG-PET szerepérõl csak korlátozott
mennyiségû adat áll rendelkezésre, jelenleg a CT számít továbbra is a standard képalkotó eljárásnak
ezen a területen. Jóllehet az FDG-PET maximum kiegészítõje, de nem versenytársa lehet a CT-nek,
viszont segítségével leküzdhetõ a CT néhány hiányossága, ideértve a betegség kimutatását normál
méretû nyirokcsomókban, valamint a csontvelõ, a lép és a máj érintettségének megállapítását.
A nyirokcsomó érintettségének kimutatása terén az FDG-PET diagnosztikai pontossága egyenértékû a CT-vel vagy akár felül is múlhatja azt (Kostakoglu et al., 2003). Az FDG-PET egészében
vett szenzitivitása mintegy 15%-kal magasabb a CT-nél, miközben specificitása gyakorlatilag ugyanakkora (Schiepers et al., 2003). Az FDG-PET ígéretes módszernek tûnik a csontvelõ érintettség
megállapításában, mely területen felülmúlja a CT-t (Buchmann et al., 2001), a gallium szcintigráfiát
(Rohren et al., 2004) és a csontvelõ szcintigráfiát, sõt egyenértékûnek látszik a csontvelõ biopsziával (Buchmann et al., 2001), így az új módszer azzal az elõnnyel is bír, hogy segítségével jól
vizsgálhatók azok a csont régiók is, amelyek viszonylag távol helyezkednek el azoktól a területektõl, ahonnan hagyományosan csontvelõ mintát szoktak venni hisztopatológiai vizsgálat céljaira. Az
FDG-PET vizsgálat a lép lymphomatosus érintettségének detektálása terén felülmúlni látszik mind
a CT-t, mind a gallium szcintigráfiát (Kostakoglu et al., 2003; Friedberg & Chengazi, 2003). Az eljárás segítségével nyert többlet információ a lymphoma stádiumbeosztásának módosítását eredményezheti a betegek akár mintegy 10-40%-a esetében is, és e változások mintegy felében kerül
sor az alkalmazott terápia módosítására (Schiepers et al., 2003).
Az FDG-PET hasznos felvilágosításokat nyújthat a daganatok életképességérõl, ilyen módon segítve elõ a hegszövet/tumor nekrózis elkülönítését a maradvány teriméktõl az alkalmazott definitív terápia befejezését követõen. A kemoterápia utáni recidív terimék magas negatív prediktív értékkel rendelkeznek: az 1-éves betegségmentes túlélés 86% és 100% között mozog; ugyanakkor
viszont az FDG-PET pozitív reziduális terimék esetében a kórjóslat sokkal rosszabb: az 1-éves betegségmentes túlélés ideális esetben is mindössze 40%, vagy még annál is lényegesen alacsonyabb
(Reske, 2003). Mivel az FDG felvétel nem specifikus a rosszindulatú folyamatokra, ezért lymphomatosus relapsus gyanúja esetén célszerû azt biopsziával is megerõsíteni, mielõtt belekezdenének a toxikus salvage terápiába. A PET/CT fúziós képek javítják a gócos eltérések karakterizálásának és lokalizálásának megbízhatóságát. Ez igen értékes a megfelelõ biopsziás helyek megtalálásában (Schöder et al., 2004), különösen annak gyanújakor, amikor felmerül, hogy egy alacsony
fokozatú NHL (ahol az FDG felvétel az alacsony-közepes tartományban szokott lenni) transzformálódik magasabb fokozatú NHL-lé (ahol a betegség által érintett területek egy részénél vagy
mindegyikénél kifejezettebb FDG felvételre lehet számítani).
A közelmúlt egyik lényeges tendenciájaként jelölhetõ meg az, hogy mind nagyobb és nagyobb
érdeklõdés övezi az FDG-PET használatát a terápiás válasz kiértékelésére. Egyre több bizonyíték
halmozódott fel arra nézve (Schöder et al., 2004; Kostakoglu et al., 2002), hogy az alkalmazott
kemoterápia 1-4 ciklusát követõen elvégzett idõközi FDG-PET vizsgálat pozitív eredménye ma-
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gas fokú jósló erõvel rendelkezik egy esetleges rákövetkezõ relapsus tekintetében. Hasonlóképpen azon betegek esetében, akik nem reagáltak a kezdeti kemoterápiára, vagy egy eredetileg
kemoszenzitív lymphoma relapsusakor a salvage kemoterápia után, de az õssejt transzplantáció
(HDT/SCT) mellett végrehajtott nagy-dózisú kemoterápia elõtt állnak, a FDG-PET vizsgálat pozitív eredménye magas jóslóerõvel rendelkezik a betegség esetleges recursusának vonatkozásában
(Spaepen et al., 2003). Ugyanakkor a kemoterápiás kúra korai szakaszában vagy a HDT/SCT elõtti salvage terápia utáni negatív FDG-PET vizsgálati eredmény jól korrelál a rövid-távú betegségmentes túléléssel (Kostakoglu et al., 2002; Spaepen et al., 2003; Schöder et al., 2004).

NYELÕCSÕRÁK
Az oesophagus carcinomája viszonylag ritka, de végzetes kimenetellel járó rosszindulatú daganatos elváltozás, amely férfiakban mintegy háromszor gyakrabban fordul elõ, mint nõkben (Jamal
et al., 2004). A prognózis nagymértékben függ a daganat stádiumától és annak felismerésére az
esetek jelentõs részében már csak akkor kerül sor, amikor az már meglehetõsen elõrehaladott
állapotnak felel meg. A lokális és távoli recidívák gyakoriak, következésképpen az 5 éves túlélési
arány igen alacsony: mindössze 12% (Wahl, 2002). A gyógyulásra a legtöbb esélyt a daganat
komplett mûtéti eltávolítása biztosíthatja, amelyet a jelenlegi korszerû klinikai gyakorlatban olyan
multimodális ellátás elõz meg, mint pl. a neoadjuváns kemo-irradiációs terápia. A megfelelõ terápiás megközelítési mód kiválasztásához kulcsfontosságú a pontos pre-operatív staging. A nyelõcsõ közvetlen szomszédságában elhelyezkedõ érintett regionális nyirokcsomók reszekálhatók,
míg a távoli áttétek (májban, tüdõben, supraclavicularis vagy truncus coeliacus környéki nyirokcsomókban, csontokban, stb.) jelenléte kizárja a radikális sebészeti beavatkozás lehetõségét
(Schöder et al., 2004).
Az FDG-PET szerepe jelenleg még nem tisztázott a nyelõcsõrák kórismézésében. A jóindulatú és rosszindulatú folyamatok elkülönítése gyakran problematikus lehet, mivel fokozott FDG felvételt mutathatnak olyan különféle kórfolyamatok is, mint például az oesophagitis vagy a Barrettoesophagus (Rohren et al., 2004). A PET az invazív terjedés mértékének meghatározása szempontjából nem biztosít megfelelõ felbontóképességet a primer tumor kielégítõ T staging-jéhez.
Erre a célra leginkább a pre-operatív endoszkópos ultrahangvizsgálat bizonyulhat a legalkalmasabbnak, de mivel ez nem minden esetben áll rendelkezésre vagy kivitelezhetõ, ezért gyakran az
ilyen típusú információra csak a mûtét során derül fény (Rohren et al., 2004). A kis méretû perioesophagealis nyirokcsomók kiértékelésére a leginkább szenzitív eszköznek a CT és az endoszkópos ultrahang vizsgálat kombinációja látszik (Lerut et al., 2000). A nyirokcsomó staging továbbra is megmarad olyan multimodális feladatnak, melyben egyaránt szerepet kaphatnak képalkotó
eljárások, minimálisan invazív sebészeti beavatkozás és az intraoperatív staging (Whyte, 2001).
Az FDG-PET a konvencionális képalkotó eljárásoknál pontosabb módszernek tekinthetõ a távoli metasztázisok detektálása terén, ahol szenzitivitása 70% és 100% között mozog, specificitása
pedig 93% és 96% között. Bizonyos meghatározott régiókban, így az agyban és a tüdõben, a kisebb méretû metasztázisok jobban észlelhetõk CT, mint PET segítségével (Wahl, 2002). Ugyanakkor viszont a PET a betegek mintegy 10-30%-ában képes azonosítani olyan távoli
metasztázisokat (Kostakoglu et al., 2003), amelyeket konvencionális vizsgálatokkal nem sikerült
kimutatni, míg a PET vizsgálat révén számos esetben kizárható a metasztatikus betegség jelenléte
olyankor, amikor a hagyományos módszerekkel abnormálisnak tekinthetõ lelettel állunk szemben.
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Mindent egybevetve az FDG-PET által feltárt információk a betegek kb. 22%-a esetében gyakorolnak befolyást a sebészeti ellátásukra (Kostakoglu et al., 2003).

FEJ

ÉS NYAKI CARCINOMÁK
A meglehetõsen heterogén csoportot képviselõ fej és nyaki daganatok viszonylag nem gyakoriak, a felnõtt korú populáció rákos daganatainak mintegy 5%-át teszik ki (Kostakoglu &
Goldsmith, 2004). A fej és nyak rosszindulatú elváltozásainak túlnyomó többsége a nasopharynx,
oropharynx, szájüreg és larynx (HNSCC) pikkelysejtes carcinomája. Az FDG-PET alkalmazásának hasznosságáról szóló adatok jelentõs többsége a HNSCC-re vonatkozik. A HNSCC relatíve
ritkán (>5%) ad távoli metasztázisokat (Lowe & Stack, 2003), a prognózis elsõsorban a daganat
szövettani stádiumától és a nyirokcsomók érintettségétõl függ (Ak et al., 2000). A HNSCC korai stádiuma az esetek túlnyomó többségében jó eredményekkel és hasonló gyógyulási rátákkal
kezelhetõ akár sebészi úton, akár sugárterápiával (Kostakoglu & Goldsmith, 2004). Az elõrehaladott stádiumban lévõ HNSCC általában multimodális terápiát igényel, így mûtéti beavatkozást,
kemoterápiát és/vagy sugárkezelést. A recurrens vagy második primer tumorok kialakulásának
magas kockázata miatt az elõrehaladott fej és nyak carcinomában szenvedõ betegek egészében
vett hosszú távú túlélése mindössze kb. 40%-osra tehetõ (Ak et al., 2000; Kostakoglu &
Goldsmith, 2004).
Az esetek mintegy 5%-ában a betegek a nyaki nyirokcsomók metasztatikus carcinomájával jelentkeznek és a primer tumor a standard technikákkal (CT, MRI, endoszkópos vizsgálat, random
izombiopsziák) általában nem azonosítható (Lowe & Stack, 2003). Amennyiben a primer tumort
nem sikerül lokalizálni, általában a fej és nyak intenzív sugárkezelésére szokott sor kerülni. Ha viszont sikerül azt lokalizálni, rendszerint mûtéti beavatkozást vagy irányított besugárzást hajtanak
végre. Szakirodalmi adatok alapján megállapítható, hogy az FDG-PET a korábbiakban ismeretlen
primer daganatot az esetek mintegy 20-50 százalékában képes azonosítani (Lowe & Stack, 2003).
Ellenben amennyiben a primer tumor kicsiny méretû vagy regrediált a terápia elõtt, úgy egyáltalában nem vehetõ biztosra, hogy kimutatható lesz FDG-PET segítségével.
Jóllehet az FDG-PET szenzitív eljárásnak tekinthetõ a primer HNSCC kimutatása szempontjából, még sem bír jelentõsebb szereppel a mûtéti tervezéshez szükséges T staging területén, mivel pillanatnyilag még nem alkalmas az olyan fontos anatómiai részletek feltárására, mint példának
okáért a szomszédos képletekre történt ráterjedésének pontos foka, illetve közelségének pontos
mértéke egyes életfontos struktúrákhoz. Az FDG-PET az anatómiai képalkotó eljárásokkal
egyenértékû vagy felülmúlja azokat a nyirokcsomó metasztázisok kimutatásában: ezen a téren a
jelenleg rendelkezésre álló vizsgálómódszerek közül a legmagasabb szenzitivitással (90%) és specificitással (94%) rendelkezik (Adams et al., 1998). Az FDG-PET segíthet felderíteni a metasztatikus
betegség jelenlétét akár 0,6 cm-es legnagyobb átmérõjû, valójában normál méretû nyirokcsomókban is.
Mivel viszonylag ritkán fordulnak elõ távoli metasztázisok a HNSCC kórisméjének felállításával
egyidejûleg, ezért csak kevés olyan klinikai vizsgálat történt, amelynek homlokterében az FDGPET szerepének meghatározása állt volna a nyaki nyirokcsomóláncon túl elhelyezkedõ távoli
metasztázisok detektálásában. Mindazonáltal léteznek arra utaló adatok, hogy az eljárásnak potenciális haszna lehet bizonyos okkult távoli áttétek kimutatásában, különösen elõrehaladott
HNSCC betegek esetében, akiknek mediastinalis nyirokcsomói érintettek. Vannak arra utaló ta-
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pasztalatok is, hogy a teljes-test FDG-PET ugyancsak komoly jelentõséggel bírhat az esetleges
szinkron primer tumorok diagnózisa terén (Kostakoglu & Goldsmith, 2004). Megállapítható továbbá, hogy a terápia megkezdése elõtt magas FDG felvételt mutató primer tumorok észlelése a
betegek egy olyan kedvezõtlenebb kórjóslattal rendelkezõ alcsoportját azonosíthatja, akiknek
esetében indokolttá válhat egyfajta agresszívabb terápiás megközelítés alkalmazása.
Minden fej és nyaki carcinomában szenvedõ beteg esetében magas a tumor recidíva kockázata, amely az esetek túlnyomó részében a HNSCC primer kezelését követõ elsõ 24 hónap folyamán szokott bekövetkezni és a visszaesõ betegek mindössze egyötödének túlélése haladja meg az
1 évet (Lowe & Stack, 2003). Ezért az esetleges recidívák korai kimutatása rendkívül nagy jelentõséggel bír a szükségessé váló salvage terápia mihamarabbi megkezdése szempontjából. A szöveti struktúráknak a végrehajtott mûtéti beavatkozás és a sugárterápia után következményes torzulásai nagymértékben korlátozzák az anatómiai képalkotó eljárások (CT vagy MRI) lehetõségeit
a daganatos recidívák korai detektálása terén. Ebben a vonatkozásban az FDG-PET specificitása
(75%-100%) lényegesen felülmúlja a CT vagy az MRI (50%-57%) hasonló mutatóit, miközben a három modalitás szenzitivitása nagyjából egyenértékûnek tekinthetõ (Kostakoglu & Goldsmith,
2004). Az FDG-PET ugyancsak jól alkalmazhatónak tûnik a neoadjuváns kemoterápiára adott válasz monitorozására elõrehaladott HNSCC betegek esetében (Lowe et al., 1997). Elõzetes adatok alapján arra lehet következtetni, hogy a közelmúltban bevezetett PET/CT technológia jelentõsen javítani képes a leképezés interpretálását és rendelkezik azzal a potenciállal, hogy a diagnosztikai pontosság terén felülmúlja az önmagában alkalmazott PET vagy CT teljesítményét
(Goerres et al., 2004).

MELANOMA

MALIGNUM
A melanosarcoma a bõr rosszindulatú daganatainak leginkább agresszív formája, amelynek incidenciája az utóbbi évtizedekben folyamatos és progresszív emelkedést mutat, valószínûsíthetõen
az ultraibolya sugárzás káros spektruma ellen védõ ózonpajzsot ért környezeti károsító hatások
következtében (Jamal et al., 2004). A melanoma korai stádiumában a legfontosabb prognosztikai
tényezõ a tumor vertikális magassága (Breslow vastagság), az 1 mm-t meghaladó regionális és távoli metasztázisok progresszívan fokozott kockázatával (Steinert, 2002). A kórjóslat szignifikánsan kedvezõtlenebb nyirokcsomó áttétek (5 éves túlélés: 49%), illetve távoli áttétek (5 éves túlélés: 18%) kialakulása esetén (Steinert, 2002). A kuratív megoldásra a legjobb esélyt a primer
melanoma és/vagy a regionális nyirokcsomó metasztázisok komplett mûtéti reszekciója kínálja,
míg kiegészítésképpen alkalmazhatnak immunterápiát, sugárkezelést, illetve kemoterápiát, mindazonáltal a távoli metasztázisok jelenlétével jellemzett betegeket a jelenleg rendelkezésre álló terápiás lehetõségek mellett általában inkurábilisnek szokták tekinteni.
Mivel a melanoma általában bõrlézió és így viszonylag egyszerûen és könnyen lehet belõle hisztopatológiai vizsgálatok céljaira biopsziás mintát nyerni, ezért az FDG-PET nem játszhat különösebb szerepet a primer melanoma diagnosztikájában. A módszer szerepe ugyancsak alárendelt a
primer melanoma T stádiumának meghatározásában, amelyre alkalmasabb a biopsziával vagy sebészi kimetszéssel nyert vizsgálati anyag megtekintése. Ami az N staging szempontjait illeti, mind
az FDG-PET, mind az egyéb noninvazív képalkotó modalitások (CT vagy MRI) klinikailag lokalizált
melanomában szenvedõ betegek esetében meglehetõsen érzéketlenek az okkult regionális nyirokcsomó metasztázisok detektálása terén az ilyen áttétekben található kicsiny daganatos térfo-
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gat miatt. Az ilyenfajta diagnózisra a leginkább ajánlható módszer a lymphaticus mapping és ún.
„õrszem” (sentinel) nyirokcsomó biopsziás eljárás (intradermális technécium-99 alapú radiotracerek, intradermális kék festék, illetve intraoperatív kézi gamma szonda alkalmazásával), mivel ez
egyrészt biztonságosan hajtható végre, másrészt igen pontosnak tekinthetõ: 94%-os szenzitivitás
mellett specificitása elérheti a 100%-ot is (Wagner et al., 1999).
A melanoma számos helyre adhat metasztázisokat, köztük olyan, viszonylag ilyen szempontból
szokatlan szervekbe, mint pl. a lép, az epehólyag, vagy a kültakaró. Amennyiben sebészi beavatkozásra kerül sor, a metasztázisok precíz számának és elhelyezkedésének ismerete igen fontos a
mûtéti terv elkészítése szempontjából. Az FDG-PET legfõbb értéke a metasztatikus betegség kiértékelésében jelölhetõ meg, így a reszekálhatónak gondolt és ismert módon vagy gyanítottan
metasztázissal rendelkezõ betegek mûtét elõtti stádium megállapításában. Általánosságban leszögezhetõ, hogy a metasztázisok jelenlétének és kiterjedésének detektálása terén az FDG-PET pontosabb, mint a konvencionális képalkotó eljárások, ideértve a CT vizsgálatot is. Ugyanakkor kétségtelen az is, hogy a CT szenzitívebb a kisméretû tüdõmetasztázisok kimutatására, míg az agyi
áttétek detektálása szempontjából mind a CT, mind az MRI felülmúlja az FDG-PET módszert
(Rinne et al., 1998; Tyler et al., 2000; Segall et al., 2003). Az FDG-PET viszont minden más testtájék esetében szenzitívebb (94%-100%), mint a CT és specificitása (83%-96%) sem alacsonyabb.
Különösen igaz ez a musculocutan, lymphoglandularis, illetve hasüregi elhelyezkedésû áttétekre.
A betegség klinikai III. stádiumában lévõ betegek mintegy 15%-ában az elõre nem gyanított abnormális PET leletek változtatásokat tesznek indokolttá az ellátás menetében (Tyler et al., 2000).
A melanomás betegek esetében végrehajtott restaging szempontjából, illetve az ilyen betegek
utánkövetésében az FDG-PET pontossága lényegesen felülmúlja a konvencionális képalkotó eljárásokét: mind szenzitivitása (92% kontra 56%), mind specificitása (94% kontra 45%) jóval magasabb azokénál (Rinne et al., 1998). A közelmúltban bevezetett PET/CT technológia segítségével
lehetõség nyílik a PET által kimutatott rendellenességek pontos lokalizációjára, melynek segítségével az ellátás menetét érintõ olyan döntések hozhatók, amelyek a további képalkotó vizsgálatok vagy biopszia végrehajtásával kapcsolatosak, illetve az alkalmazandó terápiát érintik (Schöder,
2004).

EMLÕRÁK
Az emlõrák a nõk esetében leggyakrabban elõforduló rosszindulatú daganatos elváltozás (Jamal
et al., 2004), amelynek lokalizált formája esetében ma már meglehetõsen magas túlélési rátával lehet számolni (5 éves túlélés: 96%). A túlélési esély azonban jelentõsen csökken regionális vagy
távoli metasztázisok jelenléte esetén. A pontos staging rendkívül fontos a prognózis és az optimális terápiás megközelítési mód kiválasztása szempontjából. A terápia céljaira többféle terápiás
modalitás áll rendelkezésre, de a komplett mûtéti reszekció kínálja a legjobb esélyt a gyógyulásra, míg a kemoterápia, a hormonális terápia és a sugárkezelés adjuváns vagy palliatív szerepet tölt
be.
Az okkult emlõrák szûrésére jelenleg elfogadott módszer a mammográfia, míg az FDG-PET
korlátozott térbeli feloldóképessége és jelentõs költségei következtében nem játszik meghatározó szerepet a mamma carcinoma diagnosztikájában (Whitman, 1999). Bizonyos körülmények
fennállásakor, így magas denzitású emlõszövetek, emlõ implantátumok, korábbi mûtéti beavatkozás vagy sugárkezelés esetében a módszer segítséget nyújthat a nem tapintható benignus és
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malignus elváltozások elkülönítésében. A rosszindulatú eltérések vonatkozásában a PET meglehetõsen szenzitív (66% és 96% között) és specifikus (83% és 100% között). Az ál-pozitív FDGPET vizsgálati eredmények viszonylag ritkák, néha mastitis vagy fibroadenoma esetében szoktak
elõfordulni (Avril et al., 2000). Ál-negatív FDG-PET leletekre lassan növekedõ vagy jól differenciált tumorok (mint pl. tubularis carcinomák, in situ ductalis carcinomák, illetve lobularis carcinomák) esetében lehet számítani. Nincs kizárva, hogy a jövõben a dedikált PET és röntgensugaras mammográfiás egységekkel az emlõrák hatékonyabb detekcióját lehet majd elérni, mint a jelenlegi mammográfiás módszerekkel (Murthy et al., 2000).
Az FDG-PET meglehetõsen szenzitív (79% -100%) és specifikus makroszkópos (1-2 cm-es méretû) hónalji nyirokcsomó érintettség esetén. Az FDG-PET lényegesen pontosabb, mint a CT az
emlõ belsejében elhelyezkedõ nyirokcsomó metasztázisok kimutatása tekintetében (Eubank et al.,
2001). Ugyanakkor viszont a módszer lényegében inszenzitív a mikroszkopikus gócokra nézve és
ezért nem helyettesítheti a lymphoscintigráfiát és a sentinel nyirokcsomóból történõ mintavételt
(Rohren et al., 2004). A hónaljüregi nyirokcsomókon túl elhelyezkedõ távoli metasztázisok kimutatása terén az FDG-PET általában felülmúlja a konvencionális képalkotó technikákat. A CT vizsgálathoz képest az FDG-PET nagyobb szenzitivitással és specificitással rendelkezik a mediastinalis
nyirokcsomók, illetve a csont- és májáttétek vonatkozásában, továbbá ugyanolyan a specificitása
a tüdõmetesztázisok tekintetében. Az FDG-PET felülmúlja a csontszcintigráfiát az osteolyticus
emlõrák metasztázisok detektálásában, amelyek kedvezõtlenebb prognózissal járnak. Ezzel szemben az osteoblastos metastasisok alacsonyabb metabolikus aktivitást mutatnak és gyakran kimutathatatlanok FDG-PET segítségével (Cook et al., 1998).
A loko-regionális és távoli recidívák gyakran fordulnak elõ korábban emlõrák miatt kezelést kapott nõbetegekben. A mamma carcinoma relapsusát követõen a decursus a betegség kiterjedtségétõl és a daganat agresszivitásától függ. A staging pontossága igen fontos a terápia megtervezésének szempontjából. Általában szisztémás terápiát alkalmaznak, de az izolált loko-regionális
betegség vagy limitált metasztatikus léziók ugyancsak kezelhetõk mûtéti úton vagy sugárterápiával. A teljes-test FDG-PET nagymértékben pontos módszer az emlõrák restaging szempontjából.
Az FDG-PET tisztázhatja a fizikai vizsgálat és a keresztmetszeti leképezés által kapott nem egyértelmû leletet, így például segíthet elkülöníteni a posztoperatív vagy posztirradiációs axilláris hegesedést az axilláris recidívától. Az FDG-PET érzékenyebb, mint a CT a daganat loko-regionalis
és mediastinalis nyirokcsomóra terjedésének detektálásában (Eubank et al., 2002). Egy az Egyesült Államokban a beutaló orvosok körében elvégzett felmérés azt mutatta, hogy az FDG-PET lényeges befolyást gyakorol az emlõrákos betegek ellátására, az esetek több mint 30%-ában befolyást gyakorolva mind a stádiumbeosztásra, mind a betegek ellátására (Yap et al., 2001).
Az FDG-PET ígéretesnek tûnik a kemoterápiára adott terápiás válasz elõrejelzése terén, különösen a lokálisan elõrehaladott emlõrákban szenvedõ betegek mûtét elõtti neoadjuváns kemoterápiájakor. Az ilyen betegek esetében magas a loko-regionalis recidíva kockázata és általában
eléggé kedvezõtlen a kórjóslat. A kemoszenzitivitás felmérése támogathatja a dózis-intenzív preoperatív kemoterápia folytatására irányuló döntés meghozatalát (Schelling et al., 2000). A nonresponderek esetében mindazonáltal javulhat a túlélés alternatív és/vagy prolongált kemoterápiás
kúra alkalmazásakor (Smith et al., 2000). A terápiás válasz (az FDG felvétel csökkenése) bármely
értékelhetõ tumor tömeg csökkenést megelõzõen megállapítható. Elõzetes adatok alapján arra
lehet következtetni, hogy az elsõ kemoterápiás kúrát követõen az FDG-PET a komplett patológiás választ 90-100%-os szenzitivitással és 74-85%-os specificitással képes elõrejelezni (Schelling
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et al., 2000; Smith et al., 2000). Ezen túlmenõen bizonyos megfigyelések alapján úgy tûnik, hogy
az elõrehaladott emlõrákban szenvedõ betegek tamoxifen terápiájának megkezdése után 7-10
nappal egyfajta „metabolikus fellángolás” vagy megnövekedett FDG felvétel bekövetkezése elõre
jelezheti, hogy kik lesznek azok a betegek, akik jól fognak reagálni a hormonterápiára (Dehdashti
et al., 1999).

PAJZSMIRIGYRÁK
A pajzsmirigyrák nem tartozik a leggyakoribb rosszindulatú daganatos elváltozások közé: az
újonnan kórismézett neopláziás folyamatok megközelítõleg 1%-át teszi ki (Sherman, 2003). Ezek
túlnyomó többsége (95%) tüszõsejtekbõl származik és legnagyobb részük differenciált pajzsmirigy
carcinoma (papillaris, follicularis, illetve ezek variánsai), míg nagyon ritkán fordulnak elõ anaplasticus (differenciálatlan) daganatok. A pajzsmirigyrákok differenciált alakjai általában megtartják
thyreoglobulin (TG) szintetizáló és/vagy jód akkumulációs képességeiket (McDougall et al., 2003).
A differenciált thyreoid daganatok prognózisa általában meglehetõsen jónak tekinthetõ, hosszú távú túlélésük még 20 évnél is meghaladhatja a 80%-ot (Shaha et al., 1996). A Hürthle-sejtes carcinoma jóllehet ritka, de rendkívül agresszív follicularis sejtes variáns, amelyet gyenge fokú jódfelhalmozás jellemez és magasabb a kockázata a távoli áttéteknek, itt a 20-éves túlélés már csak
65%-os (Lowe et al., 2003). Az anaplasticus pajzsmirigyrák prognózisa nagyon kedvezõtlen: az átlagos túlélési idõt mindössze hónapokban lehet mérni (McDougall et al., 2003). A pajzsmirigyrákok mintegy 5%-a parafollicularis sejtekbõl ered (medulláris carcinomák), ezen kívül léteznek
olyan neuroendokrin daganatok, amelyek calcitonint választanak el és nem akkumulálnak jódot.
Differenciált pajzsmirigy carcinoma esetében a totális thyreoidectomia általában az elõnyben
részesítendõ sebészeti beavatkozás. Nagyobb méretû, invazív természetû, vagy áttéteket adó betegség esetén I-131-gyel végzett posztoperatív ablációs terápiát lehet végezni a betegség maradvány gócainak felszámolására. A betegek élethosszig tartó thyroxin suppressiós kezelésre szorulnak a hyperthyreosis megelõzése, valamint a carcinoma növekedésnek pajzsmirigyserkentõ hormon (TSH) általi stimulációjának minimalizálása érdekében. A betegség visszatérése vagy metasztatizálása esetére az I-131 terápián túlmenõen szóba jöhet még további mûtét, sugárkezelés, illetve alkalomadtán kemoterápia alkalmazása is (Sherman, 2003).
Az FDG-PET jelenleg sem játszik komolyabb szerepet a pajzsmirigyrák diagnózisában és az is
valószínûtlennek tûnik, hogy a jövõben elsõdleges szerepet kaphatna a betegség diagnózisában
vagy stádiumának meghatározásában. Nem minden rosszindulatú pajzsmirigy lézió mutat magas
FDG felvételi hajlandóságot, ezzel szemben viszont néhány benignus elváltozás, mint például az
autonóm nodulusok vagy a thyreoiditis megnövekedett FDG felvételt mutathat. Amennyiben
eredetileg más okból elvégzett FDG-PET vizsgálat esetén véletlenül fokálisan megnövekedett
FDG felvétel látható a pajzsmirigyben, úgy felvetõdhet egy második primer tumor gyanúja, amely
a malignitás kizárása érdekében további kivizsgálást igényel.
A differenciált pajzsmirigyrák általában lassan szokott progrediálni, így még a metasztatikus betegségben szenvedõk túlélése is években mérhetõ. Differenciált thyreoid carcinoma gyanúja esetén az I-131 scan a fõ képalkotó modalitás. Jóllehet e módszer specificitása igen magas (99%100%), a recursusoknak csak egy viszonylag szerényebb hányada (a papillaris carcinomák 50-60%a és a follicularis carcinomák 64-67%-a) veszi fel nagyobb intenzitással a jódot (Schluter et al.,
2001). A gyanítottan recurrens thyreoid carcinomában szenvedõ betegek ellátásában komoly di-
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lemmát okozhat az az eset, amikor a szérum TG koncentrációja fokozott, viszont a diagnosztikus
teljes-test I-131 scan eredménye negatív. Meg lehet próbálkozni ilyenkor az I-131 magasabb dózisával (>100 mCi), amely fokozhatja a teljes-test scan szenzitivitását ás felszámolhatja a mikroszkópos daganatos lerakódásokat (Kinder, 2003), ez a megközelítési mód azonban sok beteg számára nem kielégítõ. Amennyiben lokalizált jód-negatív betegséget sikerült azonosítani, a daganatos recidívák felszámolására mûtéti eltávolítást vagy fókuszált besugárzást lehet alkalmazni. Számos potenciálisan hasznos egyéb funkcionális képalkotó technika állhat még rendelkezésre, így
többek között a thallium-201, a technécium-sestamibi, vagy az indium pentetreotid, azonban alkalmazhatóságuknak korlátokat szab egyrészt a hasûri szervek kimagaslóan nagy fiziológiás felvétele, másrészt pedig alacsony térbeli felbontóképességük.
Az FDG-PET ígéretesnek tûnik a jód-negatív pajzsmirigy carcinomák loko-regionális és szisztémás detektálása és lokalizálása terén. Az FDG-PET kiegészítõje lehet az I-131 szcintigráfiának, mivel úgy tûnik fordított arányosság áll fönn a jód felvételi hajlam és a glukóz metabolizmus között
(Moog et al., 2000). Általában a magasabban differenciált pajzsmirigy carcinoma inkább hajlamos
az I-131 koncentrálására és az FDG-ére nem, míg a kevésbé differenciált pajzsmirigyrák az FDG
felvételére, és nem a radioaktív jódéra (Wang et al., 2000). Az FDG-PET szenzitivitására (69% 94%) és specificitására (42% - 94%) meglehetõsen változatos adatokat ad meg a vonatkozó szakirodalom (Chung et al., 1999; Schluter et al., 2001; Yeo et al., 2001) a recurrens differenciált
thyreoid carcinoma detektálása terén. Valószinûsíthetõ, hogy az ilyen elváltozásokban szenvedõ
betegek jelentõs hányada esetében kell változtatásokat végrehajtani ellátásukban a kapott FDGPET leletek eredményeképp (Schluter et al., 2001; Helal et al., 2001).

A konvencionális nukleármedicinához tartozó eljárások
és a pozitron emissziós tomográfia összehasonlítása

ÁLTALÁNOS

ISMERETEK
Mindkét módszer radiofarmakonok vagy radiotracerek (radioaktív izotópokkal megjelölt vegyületek) alkalmazásával jár. Diagnosztikai célokra a különféle fiziológiás vagy patológiás folyamatokban szofisztikált képalkotó rendszereket használnak e sugárnyomjelzõk detektálására. Ezekben a funkcionális leképezõ modalitásokban hiányoznak azonban a finomabb anatómiai részletek.
Mindkét módszer az esetleges kóros eltéréseket annak alapján mutatja ki, hogy a radioaktív
nyomjelzõ felvétele eltér magában az elváltozásban, illetve a környezõ normál szövetekben. Egy
adott lézió detektálhatósága függ magának az elváltozásnak a méreteitõl (parciális térfogat effektus), a radiotracer affinitásának fokától, valamint a háttér aktivitás intenzitásától.
A diagnosztikai nukleáris képalkotó eljárásokban a technécium-99m (Tc-99m) a legelterjedtebben használt radioaktív izotóp. A Tc-99m kereskedelmi forgalomban kapható kitekhez adják hozzá a konvencionális nukleármedicinában használatos különféle radiotracerek preparálásához. Az
izotóp felezési ideje 6 óra és bomlása során 140 keV energiájú gammasugár emittálásával Tc-99
keletkezik. A standard gammakamerákat ezeknek a fotonoknak a detektálására optimalizálják dinamikus, planáris vagy tomográfiás üzemmódokban. Az ilyen fotonokat nem lehet konvencioná-
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lis optikai rendszerek használatával fókuszálni, hanem e helyett a képalkotó elektronika elé egy kicsiny lyukak rendszerével ellátott ólomlemezt (kollimátor) helyeznek el, hogy az észlelést a kristálydetektor felszínére csaknem merõlegesen beesõ fotonokra korlátozzák.
A PET eljárás során leggyakrabban alkalmazott radioaktív izotópokat speciális részecskegyorsítókban (ciklotron) állítják elõ. Ezeket azután biológiai molekulákba inkorporálják az emberi
szervezetben lejátszódó különbözõ élettani vagy kóros folyamatok leképezése céljából. Mivel
ezeknek az izotópoknak a magjában többlet proton helyezkedik el, ezért radioaktív bomlásuk folyamán pozitronokat (pozitív töltésû elektronok, melyek az antianyag egy megjelenési formáját
képezik) bocsátanak ki. A pozitronok gyorsan találkoznak elektronokkal, melyekkel ütközve
megsemmisítik egymást (annihiláció) és tömegük 2 egymással 180° szögben haladó gammasugár
formájában energiává alakul. A modern PET képalkotó berendezések az annihilációs fotonok
ezen 511 keV párjainak csaknem szimultán detektálására optimalizálják, innen az „elektronikus
kollimáció” koncepciója.
Az egyenletes gyengítés (a gyengülés az elnyelõdés vagy szóródás útján bekövetkezett foton
veszteségre utal) és gyengülés korrekció megvalósítása a leggyakrabban úgy történik, hogy egy
külsõ pozitron emittáló forrást szerelnek fel a PET leképezõ rendszerre. A közelmúlt egyik fejleménye egy számítógépes tomográf (CT) szkenner és egy PET kamera kombinációjának alkalmazása ugyanazon hordozóállványon (PET/CT), amelynek segítségével lehetõvé válik a PET adatok
anatómiai ko-regisztrációja a CT adatok segítségével, illetve az utóbbi eljárással nyert információk felhasználására a sugárgyengülés korrekciója céljából. A konvencionális nukleármedicinához
tartozó eljárásokkal összehasonlításban a PET nagyobb felbontóképességgel rendelkezik, azaz
szubcentiméteres (akár 7-8 mm-es kiterjedésû) léziók jellemzésére is képes, sõt, még akár ennél
kisebb léziók is detektálhatók az eljárással, jóllehet kevésbé megbízható módon. Itt érdemes felhívni a figyelmet arra is, hogy a PET képalkotó rendszereket nagyenergiájú gammasugarak érzékelésére tervezik és nem magukra a pozitronokéra.
A klinikai onkológiában leggyakrabban alkalmazott radiofarmakon a 2-dezoxi-2-(Fluor-18)fluoro-D-glukóz (FDG), amely tulajdonképpen egy olyan glukóz analóg, melyben az egyik hidroxil-csoport helyén egy F-18 atom helyezkedik el. Az F-18 fizikai felezési ideje 110 perc, ami elegendõen
hosszú ahhoz, hogy a szintetizált FDG kereskedelmi elosztásra kerüljön. Az egyéb pozitron emittáló radioaktív izotópok közé tartozik egyebek között az oxigén-15 (O-15; felezési idõ: 2 perc),
a nitrogén-13 (N-13; felezési idõ: 10 perc), és a szén-11 (C-11; felezési idõ: 20 perc).

A

GALLIUM SZCINTIGRÁFIA ÉS AZ FDG-PET ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Csak viszonylag kevés olyan publikált vizsgálat áll rendelkezésre, amely közvetlen összehasonlításról számol be a gallium-67 szcintigráfia (GS) és az FDG-PET között. Noha mind az FDG, mind
a gallium-67 a daganatok életképességét jól kimutatni képes ágens, az FDG-PET rendelkezik bizonyos elõnyökkel, jóllehet alkalmazásának korlátokat szabnak magasabb költségei és szerényebb
hozzáférhetõsége. Amennyiben az hozzáférhetõ, akkor az FDG-PET a nemzetközi gyakorlatban
általában jól helyettesíti a GS-t a lymphoma kiértékelésében, mivel eredményesen lép túl annak
számos korlátján. Itt említhetõ meg egyebek között az a körülmény, hogy a GS-sel szemben az
FDG-PET csak egynapos eljárás (elõbbi 2-7 napot vesz igénybe), jobb térbeli felbontóképességgel
rendelkezik (Even-Sapir et al., 2003), valamint sokkal kisebb sugárterhelést (kb. 10 mSv szemben
a standard GS 44 mSv értékével) jelent a betegek számára (Spaepen et al., 2003). Az FDG-PET
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lényegesen több nodális és extranodális helyszínt azonosít és segít kizárni a betegség jelenlétét a
thoraxban észlelt benignus poszt-terápiás parahiláris gallium felvétel esetén (Bar-Shalom et al.,
2003).

AZ FDG-PET

SZKENNELÉSSEL VÉGZETT DAGANAT LEKÉPEZÉS
BIOLÓGIAI ALAPJAI
Az FDG-PET leképezés a malignizálódott sejteknek azt a jól ismert tulajdonságát használja ki,
hogy ezekben a membrán glukóz transzporterek (mint pl. az inzulin-dependens Glut-1 transzporter) túlzott expressziója következtében fokozódik a glikolitikus metabolizmus és ugyancsak
magasabb szinten expresszálódnak a glukózanyagcserében kulcsfontosságú enzimek (pl. a hexokináz II, amely a glukóz foszforilálását végzi). Mint glukóz analóg, az FDG a sejtmembránon keresztül glukóz-transzporter proteinek segítségével kerül felvételre és a sejtbe, majd ezt követõen
enzimatikus úton hexokinázok foszforilálják. A glukóz-6-foszfáttól eltérõ módon az FDG-6-foszfát
alacsony hatékonysággal metabolizálódik tovább, és így egyfajta „csapdába” ejtõdik a sejten belül,
amely lehetõvé teszi detektálását képalkotó berendezéssel. A szóban forgó „metabolikus csapdázás” (metabolic trapping) alól a legfõbb kivételnek a máj számít, ahol foszfatáz enzimek magas
aktivitási szinten defoszforilálják az FDG-6-foszfátot, aminek eredménye az FDG gyors kiürülése
a májból.

NORMÁL FDG

ELOSZLÁS
Lényegében az FDG-PET mûködésének alapja az, hogy feltérképezi a glukóz metabolizmus
megoszlását az emberi szervezetben, amelynek fõbb jellegzetességei a következõkben foglalhatók
össze. Intenzív fiziológiás glukóz felvétel tapasztalható az agyban, amely obligát módon glukózt
használ fel energiaforrásként. A szívizom glukóz felvétele igen intenzív jóllakott állapotban és változó az éhezõ állapotban a zsírsav metabolizmus során keletkezõ glukóz mennyiség függvényében, amely típusosan a 12 óra idõtartamot meghaladó éhezést követõen nyer nagyobb jelentõséget. Elegendõen hosszú ideig tartó koplalás után a myocardialis jel hasonlóvá válik a mediastinalis
vér-pooléhoz. Az FDG változatlanul ürül ki a vizelettel, ezért a beteg az injekció és a leképezés
közötti idõben nem ürít, akkor intenzív aktivitás látható a hólyagban. Az emésztõtraktus területén a gyomor és a vastagbél aktivitása nagyobb, míg alacsonyabb szintû FDG-felvétel körvonalazza a májat, a lépet, a veséket és az olyan jelentõsebb csontvelõtartalmú csontokat, mint pl. a csigolyatestek és a medencecsontok. Prominens FDG felvétel jellemzi a parapharyngealis és tonsillaris lymphoid szövetek, míg általában alacsonyabb szintû felvétel észlelhetõ a gégeizomzatban. A
végtagok izmainak glukóz felvétele változó mértékû.

A

BETEGEK ELÕKÉSZÍTÉSE A VIZSGÁLATHOZ
Az eljárás elvégzése elõtt 4 órás vagy annál hosszabb ideig tartó koplalásra van szükség, melynek során a beteg csak vizet vagy kalóriamentes italokat fogyaszthat a hidratáció biztosítására és
a diurézis elõsegítésére. A vérglukóz-szintet ellenõrizni kell, és annak értéke lehetõleg nem szabad, hogy meghaladja a 130 mg/dL. A magas vércukorszint csökkentheti az FDG felvételt daganatokban és ronthatja a képminõséget, így adott esetben módosítani kell az eljárás menetét akkor,
ha a beteg glukóz koncentrációja meghaladja a 200 mg/dL értéket. Amennyiben a közelmúltban
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szénhidrátfogyasztására vagy exogén inzulin adására került sor, a magasabb széruminzulin szintek
excesszív FDG felvételt eredményeznek az izmokban, amely ugyancsak rontja a kép minõségét.
A betegnek kerülnie kell az erõteljes fizikai aktivitást az FDG injekció elõtt legalább egy nappal,
és relaxált állapotban kell lennie az FDG injekció beadása utáni felvételi fázisban a radiotracer fiziológiás izomfelvételének minimalizálása céljából. A diuretikus készítmények és/vagy hólyagkatéterezés alkalmazása a vizeletaktivitás csökkentésére vagy kiküszöbölésére részben a klinikai kontextustól, részben lokális preferenciáktól függ.
A vizsgálat és a leggyakrabban alkalmazott radiofarmakon, az FDG alkalmazásának relatív ártalmatlanságáról az USA 80.000 feldolgozott vizsgálatra vonatkozó, igen megnyugtató adatai rendelkezésre állnak.
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KAPCSOLATOS HAZAI SZÜKSÉGLETEK,
AZOK LEHETSÉGES TERVEZÉSE

A NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN

A bizonyítékokon alapuló orvoslás
és az egészségügyi technológia-elemzés szempontjainak
érvényesülése a PET megítélésében

Az utóbbi néhány évben világszerte megnõtt a pozitron emissziós tomográfia (PET) klinikai-diagnosztikai alkalmazása, annak ellenére, hogy egyelõre a szakirodalomban fellelhetõ, az eljárás
eredményességére vonatkozó dokumentáció minõsége kívánnivalókat hagy maga után. Tudomásul kell venni, hogy a PET, mint diagnosztikai lehetõség jelenleg is a fejlõdés stádiumában van. Feltétlenül szükség van ezen a területen további rendszerezett tudásanyag összegyûjtésére. Ezt a
munkát klinikai tudományos (azaz nem az un. „rutin”) vizsgálatok keretei között kell elvégezni.
Azt is fontos leszögezni, hogy a PET, mind diagnosztikai eszköz alkalmazására akkor kerülhet sor,
ha az elvégzendõ vizsgálat eredménye befolyásolja a betegség további kezelését. Valamennyi fenti megállapítást a norvég egészségügyi szolgálat tudományos kutatóintézete (Norwegian Health
Services Research Centre /NHSRC/) 2003-ban publikált jelentése23 tartalmazza.
Az új egészségügyi technológiák értékelésében a norvéghoz hasonlóan rigorózus angol NICE
(National Institute of Clinical Excellence) szakembereinek közremûködésével készült, az angol
Egészségügyi Minisztérium által kibocsátott elõzetes, még jelenleg is szakmai vita alatt álló dokumentum24 kevésbé kritikus a PET-tel kapcsolatban. Határozottan leszögezi ugyanis, hogy minden
(részben e technológia rendkívül gyors fejlõdésének és elterjedésének „köszönhetõ”, az eredményességre és a költség-hatékonyságra vonatkozó) kétség ellenére a PET elõnyeire vonatkozó bizonyítékok mára (2004 év közepére) elegendõen erõsek ahhoz, hogy indokolják az elkövetkezendõ 35 évben annyi ilyen eszköz telepítését és mûködtetését az Egyesült Királyságban, amennyi lehetõvé
teszi, hogy mindazon rászorultak, akiknél a szóbanforgó vizsgálat igazolhatóan befolyásolja a kezelés
menetét és eredményét, idõben hozzáférjenek ehhez a rendkívül költséges diagnosztikai eszközhöz.
A fenti hivatkozásokból jól látható, hogy a PET megítélése nem egyértelmû. Durva egyszerûsítéssel élve szigorú kritikusai kétsége vonják azt, hogy ez az új módszer és eszköz más, jelenleg is
az orvosi diagnosztika eszköztárában rendelkezésre álló eljárásokkal meg nem szerezhetõ olyan
információkat nyújt melyek a rászorultak számára jelentõs, minõségi életévekben mérhetõ egész-

23 Positron emission tomography (PET) - diagnostic and clinical use.
Morland B. Norwegian Health Services Research Centre (NHSRC) 2003 (SMM-Report 6/2003).
24 A Framework for the Development of Positron Emission Tomography (PET) Services in England. Consultation Document
Department of Health July 2004
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ségnyereséget biztosítanak, emellett az eljárás rendkívül költséges. Másrészt azonban – elsõsorban a nukleáris medicina, a képalkotó diagnosztika területén dolgozó szakemberek részérõl – határozottan fogalmazódik meg az az állítás, miszerint a PET vizsgálatokkal nyerhetõ többletinformáció jól meghatározott esetekben a gyógyítási stratégia elkészítéséhez mással nehezen, vagy egyáltalán nem pótolható lehetõségekhez juttatja az orvost. A PET alkalmazása tehát a beteget felesleges, esetleg veszélyes beavatkozásoktól, további vizsgálatoktól kíméli meg, ideális esetben (egy
új, hatásosabb gyógyítási stratégia megválasztásán keresztül) meghosszabbíthatja életét és/vagy javíthat életminõségén.
Mindkét ellentétes állítás igazolására csak korlátozott mértékben és területeken állnak rendelkezésre a tudományos igényû egészségügyi technológia-elemzés talaján álló bizonyítékok. A független intézmények illetve munkacsoportok által készített, relatíve nagyszámú, esetenként többszáz (néha ezer feletti) hitelesnek tekintett tudományos közleményt áttekintõ, a PET eredményességére vonatkozó összefoglalói (meta-analízisek) konklúziója nem mindig egyértelmû. A költségelemzések és a technológia-értékelõ áttekintések hasonlóan ellentmondásosak ráadásul a költség-hatékonysági mutatók a ráfordítások országonként eltérõ díjtételei miatt nehezen, vagy egyáltalán nem összevethetõek. Mindeközben a statisztikák azt mutatják, hogy az egész világon gombamódra szaporodik a PET centrumok és a PET készülékekkel ellátott diagnosztikai szolgáltató
egységek száma, melyek jó részét közpénzbõl vagy biztosítási alapon finanszírozzák. A gyors fejlõdésben nyilvánvalóan szerepet játszik a szakma egy részének az új technológiával szembeni túlzott elvárása és a szolgáltatás nyújtásában érdekelt gazdasági lobby döntéshozókra gyakorolt befolyása éppúgy, mint a tömegtájékoztatás bulvárszintû ismeretterjesztése nyomán fokozódó lakossági „nyomás”25.
Ilyen körülmények között az egyes országok egészségpolitikai döntéshozói igen nehéz helyzetben vannak, különösen akkor, ha forrásallokációs döntéseiket szigorúan a népegészségügyi prioritások figyelembevételével, de a tudományos bizonyítékok és a technológia-értékelés, az egészségügyi közgazdaságtan26 elveinek szem elõtt tartásával kívánják meghozni. A PET-tel kapcsolatos
döntés-elõkészítés és döntéshozás kapcsán felmerülõ elvi és gyakorlati kérdések lassan az egészségügyi technológia-elemzés és az egészséggazdaságtan állatorvosi lovává teszik a szóbanforgó eljárást. Ez azonban eddig kevéssé vitt közelebb a probléma általános érvényû megoldásához.

Szükséglet-alapú tervezés

NEMZETKÖZI

TAPASZTALATOK

Ebben a fejezetben a bizonyítékokon alapuló orvoslás (EBM), az egészségügyi technológiaelemzés (HTA) és az egészséggazdaságtani elemzések nemzetközi szakirodalmának álláspontját kí-

25 A média-keltette "igény" kifejezõdésének jó példája hazánk is, ahol (valószínûleg a szolgáltatás nyújtásában érdekeltek
hathatós közremûködésével) 2004 végétõl meglehetõsen elfogult tömegtájékoztatási kampány folyik a PET mellett, mely odáig
fajult, hogy életmentõ eszközként tüntette fel a PET készülékeket.
26 ez utóbbiba, minden ellenkezõ közvélekedés ellenére a méltányosság is beletartozik
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vánjuk tükrözni és lényegében ezek terminológiáját használjuk27. Olyan az EBM, a HTA és az
egészséggazdaságtani elemzések nemzetközileg elismert adatbázisaiba (Cochrane Library, CCOHTA, SBU, DIMDI, CRD stb.) felvett és kritikailag értékelt összefoglalókat is figyelembe vettünk,
melyeket kormányzati illetve finanszírozói szervezetek készítettek vagy készíttettek, ha és amenynyiben ezek a tanulmányok a bizonyítékokon alapuló orvoslás illetve az egészségügyi technológia
elemzés szabályrendszere szerint készültek. A fentiek alapján a dolgozat áttekintõ (review) jellegû, mintegy a kritikai áttekintések és meta-analízisek összefoglalását kívánja adni.
A PET lehetséges alkalmazási területeinek száma rendkívül széleskörû, míg az eredményes (tehát jó minõségû bizonyítékokkal igazolhatóan egészségnyereséget eredményezõ) alkalmazások
száma (melyek a valós szükségletet determinálják) viszonylag csekély. Még kevesebb ezek közül
azoknak az eseteknek a száma, ahol legalább megközelítõleg pontos adatok állnak rendelkezésre
az elért egészségnyereség költségérõl, pontosabban a PET vizsgálatot alkalmazó diagnosztikai
stratégia és az alternatív (komparatív) diagnosztikai stratégiák költségeinek különbségérõl, az
esetleges többletköltségnek az elért egészségnyereséghez való viszonyáról28.
Csupán a kontrollált klinikai vizsgálatokról (RCT29-k, vagy CT-k) szóló közlések száma megközelítette a 650-et 2004 végére. E vizsgálatokról szóló eredmények rendszerezett áttekintésével
(SR30, meta-analízisek) mára 60 tanulmány foglalkozik. Az egészségügyi technológiaelemzõ áttekintések (HTA31) száma meghaladja a 80-at. Csak az NHS32 egészséggazdaságtani adatbázisában
(NHS EED33) 40-nél több az olyan közlemények száma, melyek valamilyen szintû egészséggazdaságtani (EE) elemzést is tartalmaznak34.
A tanulmány elkészítésekor több, mit 160, jórészt kontrollált vizsgálatról szóló tudományos
közleményt35 és további, közel 30 rendszerezett tanulmányt (SR, HTA, EE) és emellett számos
ország egészségügyi hatóságának ajánlását36 vizsgáltunk át annak érdekében, hogy az irodalmi adatok alapján a PET eredménnyel, azaz egészségnyereséggel kecsegtetõ alkalmazási területeirõl listát készíthessünk és a szükségleteket becsülhessük.
A tanulmány elkészítésére rendelkezésre álló rendkívül rövid idõ alatt önálló, hazai tényszámokra (epidemiológia, költségek, igénybevételi adatok) épített elemzés nem volt elkészíthetõ,
azonban ennek szükségessége nyilvánvaló, jóllehet ennek idõigénye még akkor is kb. 10-12 hónap, ha a külföldön készített hasonló tanulmányok hazai adaptációja történik meg.

27 e terminológia esetenként alapvetõen eltérhet adott kifejezések köznyelvben meghonosodott értelmezésétõl (pld. a hatásosság, az eredményesség, a hatékonyság és a költség-hatékonyság egymástól élesen elkülöníthetõ definícióiban). A részleteket
illetõen az egészségügyi közgazdaságtan mára magyar nyelven is elérhetõ kézikönyveire, szakirodalmára kell utalnunk.
28 a szakirodalom ezt a számot ICER (incremental cost-effectiveness ratio) -nek nevezi. Mértékegysége az adott ország
pénzneme és a mérõszám azt fejezi ki, hogy az eredményesebb egészségügyi technológia alkalmazásával nyert egyetlen minõségi életévnek mennyi a többletköltsége.
29 RCT = Randomized Controlled Trials, CT = Controlled Trials
30 SR = Systematic Review
31 HTA = Health Technology Assessment
32 NHS = National Health Service (az Angol Egészségügyi Szolgálat)
33 NHS EED = National Health Service Economic Evaluation Databese
34 Forrás: Cochrane Library 2004, Issue 4.
35 lsd. irodalomjegyzék
36 lsd. 1. sz. Melléklet
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Az egészséggazdaságtani és HTA szakirodalom tanulmányozásából kiderül, hogy a PET vonatkozásában az európai és tengerentúli országok többségében a biztosítók és a lakosság egészségügyi ellátásáért felelõs szervezetek az események után kullogtak. Németországban úgy szaporodott közel
70-re az elmúlt 20 év során a PET diagnosztikai egységek száma, hogy az eredményességi és költséghatékonysági elemzések és az igénybevételi protokoll hiányában túlburjánzott igénybevétel ellenreakciójaként 2002 februárjában a jogszabály-alapú finanszírozási listáról levették a PET-diagnosztikát
(2003 végén a DIMDI, mely a német egészségügy költséghatékonysági tudományos intézetének számít revideálta álláspontját és szûk indikációs listával, újra javasolja a PET alkalmazását37.)
Két PET diagnosztika szempontjából „lemaradt” országban tervez az állam gyors ütemû fejlesztést: Franciaországban és az Egyesült Királyságban. Az utóbbi ország terveit 2004-ben publikálták,
az anyagra tanulmányunkban többször hivatkoztunk. A PET diagnosztika szempontjából mára hazánk is a fejlesztésre szoruló országok sorába tartozónak tekinthetõ.

A

HAZAI SZÜKSÉGLETEK BECSLÉSE

Országonként eltérõen 0,5-14 millió lakosra jutott 2004 elején 1 PET készülék Európában. Az
ellátásukra üzemben tartott ciklotronok száma összesen 62 volt38. A hazánkban 1994 óta mûködõ egyetlen készülék társadalombiztosítási finanszírozás mellett mûködik. Meglepetésre néhány
országban (2003-ban) a biztosítói „alapcsomag” részét nem képezte a PET vizsgálatok finanszírozása (pld. Németország, Ausztria).
A hazai szükségletek becslése szempontjából az angol egészségügyi minisztérium által kidolgozott fejlesztési tervbõl indultunk ki. A tanulmány írói úgy vélik (összhangban a már korábban idézett dokumentumban leírtakkal), hogy
a) a PET elõnyeire vonatkozó bizonyítékok mára elegendõen erõsek ahhoz, hogy indokolják
hogy mindazon rászorultak, akiknél a szóbanforgó vizsgálat igazolhatóan befolyásolja a kezelés menetét és eredményét idõben hozzáférjenek ehhez a rendkívül költséges diagnosztikai
eszközhöz;
b) a nemzetközi technológia-elemzési és EBM irodalom mára bizonyos kórképek (lsd. elõzõekben ismertetett lista) esetében egyértelmûen igazolta a szóbanforgó technológia eredményességét (effectiveness) és ebbõl társadalmi szinten értékelhetõ, a megmentett minõségi
életévek számával mérhetõ egészségnyereség származik;
c) meghatározott kórképek esetében (ez elsõsorban a tüdõ rosszindulatú daganatai) a mérhetõ egészségnyereség mellett a PET alkalmazása nemzetközi szinten költséghatékonynak tekinthetõ (az elért egészségnyereség a társadalom számára elfogadható áron vásárolható
meg) és további esetleges elmaradásunk még az egyelõre hiányzó hazai költséghatékonysági
vizsgálatok ellenére is aggályos;

37 Positronen-Emissions-Tomographie - eine systematische Übersicht zur Wirksamkeit bei ausgewählten Indikationen. Perleth
M., Gerhardus A.,Velasco-Garrido M. HTA Schriftenreihe, Band 24, Hrsg.: Schwartz, Gerhardus, Köbberling, Raspe, Schulenburg.
Sankt Augustin, 2003. ISBN 3-537-27024-0
38 Az üzemelõ készülékek országonkénti számáról az adatok rendkívül bizonytalanok. Ennek oka, hogy számos ország statisztikájában csak a dedikált készülékek szerepelnek, más statisztikák valamennyi kamerát feltüntetnek.
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d) megfelelõ tervezés, fokozatos fejlesztés tudatos a bizonyítékokon alapuló orvoslás
eredményeit tekintetbe vevõ szabályozás mellett a kétségtelen többletköltségek szabályozott szinten tarthatók és hazánkban is arányosak lehetnek az egészségnyereség mértékével.
Alapfeltételezésként abból indultunk ki, hogy az elõzõekben ismertetett és hazai bevezetésre is javasolt PET indikációs listán szereplõ megbetegedések epidemiológiai mutatói Magyarországon és az Egyesült Királyságban azonosak. A becslésünk alapjául szolgáló angol dokumentumban feltüntetettek alapján (az Egyesült Királyságban a szakmai szervezetekkel történt egyeztetés, valamint ellátási paraméterek szerint alakították ki a táblázatot39) a hazánkban várható igénybevételi adatok a lista szerint alkalmazások esetén a következõképpen alakulnak:

Betegségcsoport
Tüdõrák

Lymphoma

Nyelõcsõrák
Colorectalis rák
Egyéb daganatok

Alkalmazási terület
radikális terápia alkalmasságának megítélése
(a NSCLC esetek 33%-a), szolid tüdõtumorok
vizsgálata, a recidíva gyanúk vizsgálata,
egyéb
összesen
2-3 vizsgálat minden Hodgkin kóros és non Hodgkin
lymphomás esetre (staging, monitoring,
kezelési válasz, relapszus megítélése
a radikális beavatkozásra szóló döntéshez (az új esetek 33%-a)
staing a rekurrens betegség esetén
agy- és gerincvelõ
pajzsmirigy
here
sarcoma
melanoma
összesen

A listán fel nem
tüntetett egyedi esetek
(pld. szívtranszplantáció
elõtt stb.)

Éves várható
vizsgálatszám/
10 millió fõ

1 667

2 500
0 333
0 834

0 833

0 500
Mindösszesen

6 667

Egy PET centrum a nemzetközi tapasztalatok szerint évente 2000 vizsgálatot végez, így a fenti
vizsgálatszám ellátásához 3 készülék szükséges, melyet (légi szállítást kalkulálva) akár egyetlen ciklotron is kiszolgálhat.
Megjegyezzük, hogy az angol programban „A” jelû bizonyítékkal jelzett indikációs kör
(tüdõtumorok) kizárólagos kiszolgálása esetén egyetlen készülék is elegendõ hazánk ellátására. Másik szélsõségként említhetõ vélemény szerint a jelenleg szóba jövõ összes „reális”
PET indikáció kiszolgálására 800-900 ezerfõ/1 készülék lenne szükséges (Bedford & Maisey,
Eur.J.Nuc.Med; Nov 2003), ez hazánkra vetítve 10-11 készüléket és legalább 3-4 új ciklotront jelentene.

39 az eredeti listát a 2. sz. melléklet tartalmazza
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VÁRHATÓ KÖLTSÉGEK BECSLÉSE

A vizsgálatok elvégzésének éves összköltsége a fenti táblázat adatait számításba véve nyilvánvalóan függ egy vizsgálat költségétõl. Jelenleg átlagosan 1000 euro körül mozog 1 vizsgálat elvégzésének ára (700 – 1300 euro), így ezt átszámítva éves szinten kb. 1,7 Mrd. forint többletfinanszírozási költséggel kellene számolni. Meg kell jegyezni, hogy a hazai vizsgálatonkénti költséget nyilvánvalóan csökkentheti a magyarországi bérszínvonal és emelheti, ha a készülékek beállítása magánberuházás keretében valósul meg. Amennyiben a kettõ nagyjából kiegyenlíti egymást, a fenti
költségbecslés (magánberuházás esetén) nem irreális.
A magánberuházás alternatívájaként felmerülõ költségvetési forrásból történõ beruházás becsléséhez (az esetleges ajánlati ár ismerete nélkül) nem tudunk összeget rendelni. Tájékoztatásul
megjegyezzük, hogy publikus adatok szerint 1 CT-PET beruházási költségét (épülettel, infrastruktúrával együtt) jelenleg az Egyesült Királyságban 2 millió £-ra teszi és a becslés szerint ugyanenynyibe kerül 1 ciklotron is.
A pontos várható hazai igénybevételi számok kialakítása további vizsgálatokat igényel, melyeket elsõsorban a Gyógyinfok adatbázisára támaszkodva célzott lekérdezéssel lehet elvégezni és a
végsõ számsor kialakítására az érintett szakmai testületekkel való egyeztetés során érdemes sort
keríteni.
Ugyancsak a Gyógyinfok adataiból kiindulva (a komparátor stratégiák költségeinek vizsgálatával) lehet a szakma szabályai szerinti hazai költséghatékonysági adaptációt készíteni, mely (hazai
RCT-k hiányában) a külföldön végzett eredményességi vizsgálatok adatait veheti alapul. Ekkor határozható meg az is, hogy a PET vizsgálatok fenti módon történõ alkalmazása esetén mekkora társadalmi szintû egészségnyereséggel (minõséggel súlyozott megmentett életévek száma) lehet számolnunk és ezt milyen áron vásárolja meg a biztosító az új technológia rendszerszerû alkalmazásával.
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ÖSSZEFOGLALÓ

AJÁNLÁSOK

A PET elõnyeire vonatkozó bizonyítékok elegendõen erõsek ahhoz, hogy mindazon rászorultak, akiknél a szóbanforgó vizsgálat igazolhatóan befolyásolja a kezelés menetét és eredményét
idõben hozzáférjenek ehhez a rendkívül költséges diagnosztikai eszközhöz. Hazánk a PET diagnosztika vonatkozásában a kevéssé ellátott európai országok között van.
A PET-tel kapcsolatos minimális szükségletek kielégítésére (ha kizárólag a tüdõrákok célzott diagnosztikájában kerülne alkalmazásra a PET) a hazai egyetlen készülék elegendõ volna a betegek
ellátására. A szakmai igények azonban ennél lényegesen nagyobbak és az utóbbi években nyilvánosságra került szakmai bizonyítékok is alátámasztják a fejlesztés szükségességét
A bizonyítékokon alapuló orvoslás adatbázisainak felhasználásával és a nemzetközi tapasztalatok alapján kialakítható és folyamatosan karban tartható az a diagnosztikai beavatkozás-lista mely
ésszerû keretek között tarthatja a vizsgálatok számát, és a költségeket arányban tartja az elérhetõ egészségnyereséggel.
A tanulmány szerzõi a relatíve legfrissebb nemzetközi egészségügyi technológiai adatbázisok
felhasználásával javaslatot tettek az aktuális beavatkozás listára és felhívják arra a figyelmet, hogy
a lista szakmai testületekkel való egyeztetése mindenképpen indokolt és a lista évente aktualizálandó.
A lista alapján becsült éves beavatkozás-szám jelenleg közel 6000-re tehetõ, mely 2 további készülék és minimum 1 további ciklotron üzembe állítását igényli. Ez várhatóan az elkövetkezendõ
3-5 évre elegendõ lehetõséget biztosít a szükséges vizsgálatok végzéséhez. Az esetleges beruházás mérlegelésekor érdemes tekintetbe venni, hogy egyre több érv szól a PET-CT készülékkel
végzett vizsgálatok hasznosíthatósága mellett, míg az olcsóbb „köztes” megoldásként szóbajövõ
koincidencia-kamera mára korszerûtlenné vált, mobil készülék alkalmazása pedig, hazai viszonyok
között értelmetlen és egyéb, logisztikai, közegészségügyi problémákat is felvet.
A jelenleg javasolt beavatkozás-lista és az európai árak alapján a finanszírozás várható többletköltsége éves szinten 1, 6 milliárd forint, vagy annál valamivel kevesebb. 1 PET beruházási költsége valószínûleg elérheti, vagy meg is haladhatja az 1 milliárd forintot, 1 ciklotron építési költsége
hasonló nagyságrendû. Magánberuházásban történõ megvalósítás valamelyest emelheti az éves finanszírozási költségeket.
A tanulmány készítõi bármilyen pozitív PET beruházási döntés esetén javasolják figyelembe
venni:
➤ a telepítés tervszerûségének követelményét (földrajzi eloszlás, onkológiai centromokhoz való közelség stb.);
➤ a fokozatosság elvének betartását (elsõsorban a valószínûleg elegendõ számban rendelkezésre nem álló szakképzett személyzet okán);
➤ a beutaló és a leletekkel találkozó orvosok PET-tel kapcsolatos képzésének és továbbképzésének biztosítását.
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Több neurológiai rendellenesség (pl. epilepszia, dementia, stroke) esetén vizsgálták már a PET használhatóságát, de az eredmények alkalmazhatósága korlátozott az alkalmazott ‘gyenge’ módszertan miatt.

Kardiológiai
alkalmazása nem
költség-hatékony.
Neurológiában egyelõre bizonytalan
az eredményesség ill.
a költséghatékonyság.

Kolorektális rákban
és fej-nyak rákban
költség-magtakarítás
érhetõ el, mely
a szükségtelen
beavatkozás
elkerülésébõl
adódik.

Költség-hatékonyság
a tüdõrákban történõ
alkalmazás esetén

Következtetések
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az inkrementális költség-hatékonysági arány $2.600 US/megmentett életév, ami
az adott országban elfogadható. 2) Hodgkin-kór és lymphoma: a tanulmányok
nem tartalmaztak költség-hatékonysági elemzést. 3) Rosszindulatú melanoma: a
tanulmányok nem tartalmaztak költség-hatékonysági elemzést. A szerzõk csupán feltételezéseket tettek. 4) Kolorektális rák; és Fej-és nyaki-rák: költség-hatékonysági elemzés nem készült, de a retrospektiv költség-elemzés szerint megtakarítás érhetõ el olyan esetekben, amikor negatív CT eredmény esetén PET
használatával szükségtelen sebészeti beavatkozást lehetet elkerülni.
II. Kardiológa: A felhasznált bizonyítékok nem támasztják alá a PET rutinszerû
használatát. A felhasznált tanulmányok alapján a PET legkevésbé költség-hatékony a vizsgált alternatívákhoz (echocardiográfia, SPECT, angiográfia) képest.
Például, a PET-et a SPECT-hez viszonyítva az inkrementális költség-haszon arány
becslés alapján $640.000 US/ QALY volt. III. Neurológia: A PET készülék olyan
esetekben is információval tud szolgálni az idegrendszer biokémiai jellemzõirõl,
amikor a ‘hagyományos’ technikák, CT, MRI már esetleg negatív eredményt ad.

A tanulmány készítõi más országok gazdasági értékeléseit használták fel (pl.
Egyesült Államok), mivel Ontarioban, Kanadában nem álltak rendelkezésre ilyen
tanulmányok. Az általuk áttekintett egészséggazdaságtani elemzések alapján
megállapítható, hogy a PET készülék használata kedvezõ költség-hatékonysági
mutatókkal rendelkezik tüdõrákos, lymphomás és Hodgkin-kóros betegeknél.
I. Onkológia: 1) Tüdõ-karcinóma: a felhasznált tanulmányok alapján megállapították, hogy a CT+PET stratégiával költségmegtakarítás érhetõ el a csak CTstratégiával szemben. Például NSCLC-staging esetén a CT+PET stratégiával
$1.154- $2.267 US megtakarítást értek el a csak CT stratégiával szemben. Egy
másik (amerikai) elemzésben a PET csak abban az esetben volt költség-hatékony,
ha a szkennelés negatív CT-t követett. E stratégia elõnye a várható élettartamban 0,007év/beteg. Egy megmentett további életév költsége $ 25.286 US volt.
Egy japán tanulmány szintén a PET NSCLC diagnosztikájában betöltött szerepét
vizsgálta, mely elemzés szerint habár nem találta kisebb költségûnek a CT+PET
stratégiát a csak CT-stratégiával szemben,
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Költség-hatékonysági és/vagy eredményességi elemzést nem tartalmazott.

Költség-hatékonysági és/vagy eredményességi elemzést nem tartalmazott.

Onkológia, neurológia
és kardiológia
területén alkalmazzák.
Költség-hatékonysági
és/vagy eredményességi
szempontból a tanulmány
nem informatív.
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CEDIT ajánlás

ajánlás

Onkológia, neurológia
és kardiológia területén
alkalmazzák. Négy fõ
tumor-fajtában
történt vizsgálatok
áttekintésérõl van szó:
NSCLC, SPN,
lymphoma és emlõrák.
Költség-hatékonysági
és/vagy eredményességi
szempontból
a tanulmány
nem informatív.

Onkológia, neurológia
és kardiológia
területén
alkalmazzák.
Fõbb diagnózisok:
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tüdõrák, Hodgkin-kór,
melanoma malignum
okozta metasztázis
azonosítása, colorectalis
rák, fej/nyak daganatai.
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szempontból
a tanulmány
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Részletes eredményességi és/vagy ktg. hatékonysági elemzést nem tartalmaz. A tanulmány fõbb megállapításai:
1) Jó eredményességi dokumentumok hiányának ellenére nõtt
a PET-ek, mint diagnosztikai eszközök száma a vizsgált periódusban (2000-2003);
szisztematikus
áttekintés update, 2) onkológiában számos indikációban a PET jóval pontosabb, mint más diagnosztikai
eszközök
report 2000
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átekintõ
tanulmány

közös projekt

A tanulmány költség-hatékonysági és/vagy eredményességi elemzést nem tartalmaz.
A támogatás országos átlaga $1980/ szkennelés (1999).

A tanulmány nem tartalmaz sem költség-hatékonysági, sem eredményességi elemzést.

A tanulmány nem tartalmaz ktg. hatékonysági elemzést és az eredményességre is csak felületesen tér ki. 1) Nem-kis sejtes tüdõrákban (NSCLC): a PET hasznosnak tûnik operáció elõtti értékeléseknél; a CT és a PET együttes használatával jóval pontosabb eredményt kapunk, mint a PET-tel önmagában; a metasztázis meglétének értékelésében a PET
sokkal pontosabb, mint más képalkotó technikák; 2) Colorectalis carcinoma: a PET pontosabb, mint más képalkotó technikák a metasztázis kimutatásában, habár a forrásként
megjelölt tanulmányok minõsége kívánnivalókat hagy maga után; így a rendelkezésre álló
bizonyítékokból nem vonható le következtetés a technológia operáció elõtti felhasználhatóságára; 3)Emlõrák: a PET-készüléket, mint rutin diagnosztikai tesztet nem ajánlja. 4)
Melanoma: l1cmnél nagyobb (metasztatikus) léziók esetében a PET szenzitivitása és specifitása nagy, kivéve a tüdõben lokalizáltakat 5) Epilepszia: Terápia rezisztens, a halántéklebenyben elhelyezkedõ epilepsziás góc esetében az FDG-PET diagnosztika alkalmazása
eredményes lehet.. PET-készülék eredményére alapuló döntés csak abban az esetben elfogadott, ha az MRI-lelet ezzel az eredménnyel nem ellentétes.
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és/vagy eredményességi
szempontból a tanulmány
nem informatív
(hatásossági tanulányok
összegzõ áttekintésérõl
van szó).
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Elsõsorban
az eredményesség
metaanalízisén alapuló
értékelõ áttekintés, mely
ajánlja a PET alkalmazását
NSCLC-ban,
vastagbélrákban,
melanoma és az epilepszia
bizonyos eseteiben,
koszorúér revaszkulációs
mûtéteket megelõzõ
bizonyos esetekben.

A tanulmány készítésekor korlátozottan ált rendelkezésre információ a PET eredményességére vonatkozóan, így a PET gazdasági értékelése számos gyengébb bizonyítékon alapszik.
A PET javítja a diagnosztika pontosságát a hagyományos technikákkal szemben
számos indikációban: a) az NSCLC staging-nél mediastinális és távoli metasztázisok gyanúja esetében, amikor a hagyományos képalkotó eszközök negatív eredményt mutatnak
ki. b) potenciálisan kimetszhetõ metasztatikus melanoma esetén. c) colorectalis carcimomában, kiújuló, máj- és extrahepatikus metasztázis esetén d) kezelésre refrakter epilepszia esetén. 1) NSCLC: Számos tanulmány szerint a PET javította a diagnosztika pontosságát, a szenzitivitást és a specificitást. Egyik tanulmány szerint a leghatékonyabb stratégia, amikor a PET-et azon betegek esetében használják, akiknél megelõzõleg negatív
eredményt hozott a CT a mediasztinális érintettség gyanúja esetén. Ez a stratégia kb.
$25.000 US/megmentett életév szintjén költség-hatékony.

9:59

POZITRON

A PET-et hasznosító stratégiák jellemzõje, hogy rendszerint megtakarítás érhetõ el, mely
széles spektrumon szóródik: $34-$3.514 attól függõen, hogy milyen indikációban és milyen technológiával szemben történik az összehasonlítás

2005.12.09.

Meg kell jegyezni, hogy a tanulmányok kiindulópontja számos feltételezésen alapszik, így
az eredmények bizonyító ereje gyenge. 2) Rosszindulatú melanoma: a feldolgozott elemzések alapján a PET látszólag pontosabbnak tûnik, mint a hagyományos képalkotó technikák metasztatikus léziók kimutatásában. Habár a készülék az eredmény pontosságát javítja, keveset lehet tudni arról, hogy a PET készülék használata mennyiben befolyásolja ténylegesen a betegség kimenetelének kemény végpontjait (morbiditás, életminõség). 3)
Glioma: Egyes tumorok staging-je esetén a PET valószínû, hogy jobb, mint az MRI, de a
PET nem bizonyult eredményesebbnek a SPECT-tel szemben. 4) Colorectalis carcinoma: Máj metasztázisok kimutatásában nagyfokú az egyezés a CT és a PET eredményei
között. Az inkrementális specificitás és szenzitivitás relatív kicsi. Nagyon kevés információ áll rendelkezésre azzal kapcsolatban, hogy a PET bevonása a betegség felismerésében,
milyen hatással van az outcome-ra.
A PET jelentõsége a szükségtelen mûtétek, és az ezzel kapcsolatos orvosi és társadalmi
költségek megtakarításában jelentkezik. 5) Epilepszia: a betegek egy csoportja, akiknél
mûtét jön szóba profitálhatnak a PET készülék használatából. 6) Koszorúér revaszkularizáció: A PET készülék sokkal érzékenyebb, mint a SPECT. Nem lehet pontosan megmondani, hogy az életképes myocardium, ami kimutatható a PET-tel, de a SPECT-tel nem,
hogyan reagál a revaszkularizációra. Az elemzések szerint a SPECT-nek relatíve magas az
érzékenysége (86%). Egyes áttekintett tanulmányok szerint a PET magasabb specificitással rendelkezik, mint a SPECT ezért jelentõs szerep hárulhat rá olyan esetekben is, amikor a SPECT pozitív eredményt szolgáltat. A PET értékét növelheti, hogy bizonyos (öszszetett) stratégiáknál olcsóbb alternatív technológiát képvisel.
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NSCLC-ben a PET
költség-hatékony.

SPN-ban a PET-et is
használó diagnosztikai
stratégiák
költség-hatékonyak.

Az elemzés 4 stratégia megfelelõségét és költség-hatékonyságát hasonlította össze a szoliter pulmonális nodulusok vizsgálatában:1) CT magában; 2) CT+PET; 3) CT+PET+szövettani vizsgálat; 4) CT+szövettani vizsgálat. A bemutatták, hogy a CT vezérelt szövettani
vizsgálat költség-hatékony az egyedül CT-t használó stratégiával szemben (a megtakarítás
436.470-456.478 yen/beteg), valamint pontosabb is ( 95-96% vs. 67%). A kedvezõbb
eredmény a szükségtelenül megoperált betegek száma csökkenésének tulajdonítható. A
CT+PET stratégia, mely szintén pontosabb (92%) 359.206 yen megtakarítást jelent a CTvel szemben. (Az analízisben összehasonlított stratégiák költségei betegenként: 1) CT:
765.203 yen ($6.337); 2) CT+PET: 405.997 yen ($3383); 3) CT+PET+szöv. vizsg. 328. 733
yen ($2.739); 4) CT+szöv. vizsg. 308.724 yen ($2.573).)

SPN-ben és NSCLC-ben
költség-minimalizáció
érhetõ el PET-el.

Következtetések

Az FDG-PET a mediasztinális nyirokcsomók feltérképezésében nagyobb szenzitivitást,
specificitást és pontosságot biztosít, összehasonlítva a mellkas CT-vel, valamint költséghatékony segítséget jelent a nem-kissejtes tüdõrák operáció elõtti vizsgálatában, habár
adenocarcinomában és 1 cm-esnél kisebb átmérõjû mediastinális nyirokcsomók esetében
az FDG-PET monitorozás nem helyettesítheti a mediasztinoszkópiát. A költség-hatékony
stratégia megvalósításához lényeges e technológiák szelektív használata.

Az elemzések eredménye, hogy a PET használatával csökkenthetõ a szükségtelen sebészeti beavatkozások száma, amely a költségek és a kockázatok csökkenését is eredményezi. A elemzések bemutatják, hogy a diagnosztika során használt PET a szoliter tüdõelváltozások (SPN) esetében kb. 50 euroval, a nem-kissejtes tüdõrák esetében kb. 108
euroval csökkenti a diagnosztika teljes költségét, mely a szükségtelen invazív beavatkozások csökkenésének tulajdonítható. 2003-ban, Olaszországban egy vizsgálat költsége
1072 euro volt.
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Részletes költség-hatékonysági és eredményességi elemzést nem tartalmaz. A szisztematikus irodalmi áttekintésbõl és modellezésbõl arra az eredményre jutott az elõadó, hogy
a PET valószínû, hogy hatásos és költség-hatékony a myocardium életképességének
felmérésére.. A megállapítás megerõsítéséhez hiányoznak az erõs bizonyítékok, ugyanakkor a következtetések levonásakor számos feltételezéssel éltek. A PET berendezés napi
klinikai gyakorlatban való elterjesztéséhez további kutatások szükségesek.

Költség-hatékonysági és/vagy eredményességi elemzést nem tartalmazott. Az FDG-PET
ára £500-£1000/szkennelés. Projekt /elemzés/ elõtti feltételezés, hogy a PET „egylépcsõs”diagnosztikai és staging technikát biztosít, költség-hatékonyság mellett a standard
technikákkal szemben.

NSCLC-ben
a CT + PET stratégia
költséghatékony

A tanulmány a CT és a CT+PET stratégiákat hasonlítja össze költséghatékonyság szempontjából a nem-kissejtes tüdõrák kimutatásában, Kanadában. Az eredmények azt mutatták, hogy a CT+PET alkalmazásával CAN $1.455 megtakarítás érhetõ el átlagban, a magában használt CT-vel szemben (CAN $16.140 vs. CAN $17.595). Ez a megtakarítás alapvetõen a szükségtelenül megoperált betegek számának csökkenésébõl adódik. A várható
élettartam növekedésében csak 3.1 nap a különbség a CT+PET stratégia javára.

Nem költséghatékonysági elemzés,
de elõfeltételezésként
a PET stratégiát
(az irodalmi adatok
alapján)
költség-hatékonynak
tekinti.
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A PET berendezés használata a betegek nagyobb csoportjánál teszi lehetõvé a szükségtelen operációk elkerülését. A riport költség-hatékonysági elemzést nem tartalmaz, mivel
azt már a 2000-es riportban már feltûntették. Ebben a tanulmányban a PET inkrementális költségét határozták meg a ‘hagyományos’ technológiákkal szemben, ami $950-975-tõl
$2.165 terjedt. Jelenleg nincs elegendõ bizonyíték a PET készülék hosszútávú hatásairól
a klinikai outcome-ra, valamint hogy megbízható becslés készülhessen a készülék költséghatékonyságára.

Méhnyakrákban, kiújuló
petefészek-rákban
a PET redményessége
kétséges.
Nyaki rákban,
nyelõcsõrákban,
gyomorrákban
eredményes lehet
(de kevés a bizonyíték).
Az eredményesenek
tûnõ alkalmazások esetén
viszonyalag elfogadhatóak
az inkrementális
költség-mutatók.

Következtetések
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kis kiterjedésû betegség vizsgálata esetén. 3) Méhnyálkahártya rákban szenvedõ betegek
staging-je: Nem állt rendelkezésre adat a PET értékeléséhez ebben az indikációban. 4)
Nyelõcsõ-rákban szenvedõ betegek staging-je: azon betegek esetében, akik mûtõre vagy
kemoterápia-sugárterápi kombinációs kezelésre várnak, a PET további hasznos információt szolgáltat. A készülék használata jelentõsen befolyásolhatja a kezelés tervezését a felesleges mûtéti beavatkozások elkerülésével. A PET nagyobb szenzitivitással rendelkezik
a CT-vel szemben a helyi csomók észlelésében, viszont hasonlóan alacsony a szenzitivitás
a kis kiterjedésû/térfogatú csomók észlelésében. A CT-vel, az EUS-sal és a CT+EUS-sal
összehasonlítva a PET magasabb specificitással és szenzitivitással rendelkezik. a nyirokcsomók kimutatásában. 5) Gyomorrákban szenvedõ betegek: Stage IV stádiumú betegség diagnózisa során a PET nagyobb pontossággal rendelkezik, mint a CT és EUS különkülön, vagy CT és EUS együtt. A daganatos góc eltávolíthatóságát/nem-eltávolíthatóságát
a PET pontosabban határozza meg, mint a CT

Ez az áttekintés a 2000-ben készült MSAC PET értékelésre épül. A korábbi vizsgált területek mellett, további indikációkban tekinti át a PET készülék alkalmazhatóságát. 1) Kiújuló petefészek rák: A PET készülék pozitív elõrejelzõ értéke a “kiújuló rák” vizsgálatában kedvezõbb a CT-vel összehasonlítva. A PET technológiát a ‘hagyományossal’ (CT-vel)
összehasonlítva azt találták, hogy nagyobb a szenzitivitása, specificitása, valamint pontossága. Viszont a kiújuló betegség kimutatásában, a CT-hez hasonlóan, alacsony a PET szenzitivitása. A betegség felismerése PET készülékkel lehetõvé teszi a kezelések (mûtét, radioterápia, kemoterápia) korábbi elkezdését. Nem világos, hogy a ‘korai’ kemoterápia
mennyiben javítja a beteg outcome-ját (kimenetel), erre egyelõre csak indirekt bizonyítékok vannak. 2) Nyaki-rákban szenvedõ betegek stagingjénél: A PET a vizsgálatok szerint
úgy tûnik, hogy javítja a diagnosztika pontosságát az MRI-vel és CT-vel szemben. A
paraaortikus csomók kimutatásában a PET alacsonyabb szenzitivitású, mint a medencecsonti csomók kimutatásában. CT-hez és az MRI-hez hasonlóan a PET készülék szenzitivitása alacsony.
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A tanulmány külön költség-hatékonysági elemzést nem tartalmaz, mivel az már a szerzõk
tárgybani korábbi (2000) közleményében szerepelt. Ebben az elemzésben a PET inkrementális költségét határozták meg a ‘hagyományos’ technológiákkal szemben, ami $950975-tõl $2.165 terjedt. Jelenleg nincs elegendõ bizonyíték a PET készülék alkalmazásának
hatásáról a hosszútávú kimenetel (outcome) vonatkozásában. Arra sincs elegendõ adat,
hogy megbízható becslés készülhessen a készülék költség-hatékonyságára.

POZITRON

3) Sarcomában szenvedõ betegek staging-je: A PET pótlólagos információt nyújt a hagyományos képalkotó berendezésekkel szemben elõrehaladott betegség esetén. Tüdõ
metasztázis kimutatásában a PET hasonló pontosságú, mint a CT. Egyes vizsgálatok szerint lehetséges, hogy a PET meg tudja különböztetni a jóindulatú és a rosszindulatú csontés lágyrész léziókat egymástól, habár a szenzitivitás nagyban függ a malignitás fokától. Közép-és magas malignitású léziók esetében hasznos információt szolgáltathat a PET, viszont
alacsony szenzitivitást mutat azokban az esetekben, ahol alacsony fokú a malignitás.

9:59

Sarcoma staging-jében
a PET eredményes.
Az inkrementális
költség-hatákonysági
mutató
elfogadható.

Lymphomákban a PET
eredményes, de nem
biztos, hogy a SPECT-et
felülmúlja.
Fej-nyak rákok bizonyos
eseteiben a PET
eredményeseb,
mint a CT az MRI
vagy a a kettõ
kombinációja.

Ez a tanulmány a 2000-ben, valamint 2001-ben készült MSAC PET értékelésére épül. A
korábban vizsgált indikációs területeken felül 3 új indikációban vizsgálta a PET készülék
alkalmazhatóságát. 1) Lymphomában szenvedõ betegek staging-je: A PET kimagaslóan magas diagnosztikai pontosságú a lymphoma staging-jét és restaging-jét tekintve a CT-vel
szemben. Arra viszont nincs elegendõ bizonyíték, hogy kijelenthessük a PET hasonló vagy
jobb a lymphoma staging-jét tekintve a gallium szkennel szemben. A PET készülék használatával jelentõsen megváltozik a betegség kezelésének vezetése, például a PET korábban jelezheti, az egyéb terápiára való átállás szükségességét. Viszont még nem világos,
hogy a PET indukálta változtatás, miként befolyásolja a betegség kimenetelét adott esetben. Néhány tanulmányra alapozva kijelenthetõ, hogy a PET a CT-hez képest nagyobb
specificitással és pozitív prediktív értékkel rendelkezik.

2005.12.09.

2) Fej- és nyaki pikkely-sejtes (squamosus sejtes) rákban szenvedõ betegek staging-je:
újonnan diagnosztizált betegek staging-nél, a PET hasonlóan jó vagy jobb, mint a CT, MRI,
vagy kombinációjuk az elváltozások kimutatásában. A rezidualis vagy kiújuló betegség kimutatásában a PET nagyobb szenzitivitással és pontossággal bír, mint a CT, MRI vagy kombinációjuk. A PET készülék használata által kapott pótlólagos információk lehetõvé teszik
további kezelés (mûtét, radioterápia, kemoterápia) elindítását kiújuló betegség esetén. A
PET különösen értékesnek látszik olyan esetekben, amikor a hagyományos technológiával nem lehet kimutatni a tumort. Az elemzés során a PET képes volt kimutatni az elsõdleges tumorok 30%-át, erre hagyományos módszerek nem voltak képesek. A kezelésre
adott válasz értékelésében vagy elõrejelzésében a PET szerepének további értékelése
szükséges.

Következtetések
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A tanulmány költség-hatékonysági elemzést nem tartalmaz. A szerzõk szerint az eredmények megerõsítik hogy az FDG-PET képes lehet a recidív pajzsmirigy-rákos elváltozás
kimutatására, és ez emelkedett Tg szérum szint és negatív jód-131 szcintigráfiás lelet esetében elõnnyel jár.

Pajzsmirigy rák recidíva
speciális eseteiben a PET
hasznos.

AD-ben a PET
szenzitivitása
és specificitása
kedvezõbb. A tanulmány
nem igazol sem
eredményességet, sem
költség-hatékonyságot.

Ez az áttekintés megerõsíti a PET eredményességét számos onkológiai,
neurológiai és kardiológiai
területen. Az inkrementális költség-hatékonysági
mutató magas (közelíti
az 50.000 USD-t).

Az áttekintõ tanulmány nem tartalmaz teljes („lege artis”) költség-hatékonysági vagy
eredményességi elemzést. A tanulmány a hangsúlyt a NSCLC és a szoliter tüdõ elváltozások (SPN) vizsgálatára helyezi. A szerzõk szerint nagyon kevés információ áll rendelkezésre a PET-szkennelésnak a kimenetelre (outcome) gyakorolt hatásáról, különös tekintettel az életminõségre, a várható élettartamra. A rendelkezésre álló adatok alapján valószínûsíthetõ, hogy a PET szkenner használatával megtakarítás érhetõ el, ha a költséghatékonyság felsõ határa $50.000 US/ megmentett életévhez van ‘beállítva’.
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Egészség-gazdaságtani elemzést nem tartalmaz. A PET szkenner szenzitivitása, specificitása magasabb Alzheimer-kór indikációban, mint a hagyományos technológiáké (CT,
SPECT, MRI).

Következtetések
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5) Prosztata rák: A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a PET használata nem ajánlott
ebben az indikációban. 6) Epilepszia: A terápia-rezisztens halánték lebeny epilepsziában
szenvedõ betegnél ajánlott a FDG-PET használata az epilepsziás góc lokalizálására, amikor a beteg visszautasítja az invazív diagnosztikai technikával megvalósuló preoperatív
vizsgálatot. A PET szkenneléssel nyert adatok csak abban az esetben alkalmasak a döntés
megalapozására, ha az MRI eredménye a PET eredményével nem ellentétes.

9:59

Szintén
az eredményességet
tekintve a PET szkenner
használata NEM javasolt
az alábbi indikációkban:
mellrák, prosztata rák.
A mûtétre szóbajövõ
epilesziás esetekben
a PET, mint az invazív
diagnosztika alternatívája
szóbajön. A tanulmány
nem foglalkozik
a költség-hatékonysággal.

Eredményesség alapján
a PET szkenner
használata javasolt az
alábbi indikációkban:
nem-kis sejtes tüdõrák,
kolorektális rák,
melanoma

A tanulmány egészség-gazdaságtani elemzést nem tartalmaz. 1) Nem-kis sejtes tüdõrák:
Nem-kis sejtes tüdõrákban szenvedõ betegeknél hasznosnak tûnik a PET használata az N
stagingben. A CT és a PET kombinációja nagyobb pontosságot eredményez, mint a PET
magában. A tumor méretének felmérésére (T-staging) a PET nem alkalmas. Néhány tanulmány alapján a szerzõk arra következtetésre jutottak, hogy a metasztázis jelenlétének felmérésében (M-staging) a PET sokkal pontosabb, mint más képalkotó technikák (kivétel
az agyi metasztázisok azonosítása). A visszaesés felmérésében a PET érzékenyebbnek és
specifikusabbnak tûnik, mint a CT. A PET készülék pontosnak tekinthetõ az >1cm léziós
góc maligniásának megítélésében..

2005.12.09.

2) Kolorektális rák: A preoperatív stagingben a bizonyítékok alapján nem vonható le értékelhetõ következtetés. A relapsus vizsgálatában a PET pontosabbnak mutatkozott, mint
más képalkotó technika, igaz, a bizonyítékok korlátozott értékûek. Az intra- és extrahepatikus metasztázis kimutatása nehéz PET szkennerrel. A PET értékének pontos felméréséhez további vizsgálatok szükségesek. Ennek ellenére már most megállapítható,
hogy a PET használata a betegek 20-40%-ánál megváltoztathatja a betegség kezelésének
menetét. 3) Mellrák: A PET használata, mint rutin diagnosztikai eljárás a mellrák, a nyirokcsomó-áttétek, a, távoli metasztázisok, a visszaesés vagy a hormon receptorok jellemzésére nem ajánlott techológia. 4) Melanoma: Az >1cm léziók kimutatásában a PET szenzitivitása és specificitása magas. A szkenner elõnye a teljes test-szkennelés lehetõsége. A
PET rutinszerû használata ebben az indikációban nincs alátámasztva elegendõ meggyõzõ
bizonyítékkal.

Következtetések
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Nyelõcsõ rákban nem
a PET-es stratégia
a választandó, ugyanis
valamelyest
eredményesebb, de az
ikrementális
költség-hatékonysági
mutatója
kiugróan magas.

SPN-ben a CT + PET
stratégia
költség-hatékony
a „várni és megfigyelni”
valamint a „csak CT”
stratégiával szemben.
A módszertan vitatható
(az inkrementális költségszámítás módszere
nem korrekt).
Életévnyereség-különbség
minimális.

A gazdasági elemzésben az alábbi becsült egészségnyereségekkel számoltak a különbözõ
stratégiáknál: “wait and watch” stratégia 6,35 életévet szolgáltatott; a CT 6,86 életévet,
míg a CT+PET 6,83 életévet. Az eredményeket nem diszkontálták. A költségek terén az
alábbi eredmények adódtak: “wait and watch” $11.886; CT $13.541; CT+PET $13,928.
A költségeket szintén nem diszkontálták. Az egészség-nyereség és a költségek szintézise
után kiszámolták a CT és a CT+PET stratégia nyert életév inkrementális költségét a “wait
and watch” stratégiához képest. Addicionális életévnyereség költsége a CT esetében
$3.266, a CT+PET stratégia esetében $4.273. Az eredmények alapján megállapították,
hogy a kombinált stratégia (CT+PET) költség-hatékony.

Következtetések

Az elemzés során több stratégiát hasonlítottak össze, melyek az alábbiak: CT; CT+EUSFNA
(endoscopic
ultrasound
with
fine-needle
aspiration
biopsy);
CT+torakoszkópia/laparoszkópia (CT+TL); CT+EUS-FNA+TL; CT+PET+EUS-FNA;
PET+EUS-FNA. Az elemzésben az életminõséggel korrigált életévnyereséget (QALY)
használták az egészség-nyereség mérésére. Az átlagos várható élettartam az említett stratégiák mellett az alábbi: CT 1,6628 év; CT+EUS-FNA 1,6572 év; CT+TL 1,6493 év;
CT+EUS-FNA+TL 1,6496 év; CT+PET+EUS-FNA 1,6569 év; PET+EUS-FNA 1,7948 év.
A átlagos diszkontált QALY a különbözõ stratégiák mellett: CT 0,9630; CT+EUS-FNA
0,9649; CT+TL 0,9642; CT+EUS-FNA+TL 0,9642; CT+PET+EUS-FNA 0,9650;
PET+EUS-FNA 1,0336.. A teljes költség: CT $42.153; CT+EUS-FNA $40.363; CT+TL
$50.703; CT+EUS-FNA-TL $49.517; CT+PET+EUS-FNA $41.929; PET+EUS-FNA
$44,521.. A költségek és egészségnyereségek szintézise után a CT+EUS-FNA startégiát
találták domináns stratégiának a többihez képest. A PET+EUS-FNA stratégia esetén kissé
jobb eredményességet, egyúttal emelkedett költségeket találtak. A PET+EUS-FNA inkrementális költség-hatékonysági rátája $60.544 volt.
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A tanulmány szerint az a stratégia, mely a PET-et csak negatív CT vizsgálat után használja azt mutatta, hogy költség-hatékony a “csak CT” stratégiával szemben ($25.286/megmentett életév).

Egy éves nyomonkövetés értékelése alapján a 18F-FDG-PET vizsgálat szenzivitása 100%,
míg a CT szkennelé 50% volt. A specificitás a 18F-FDG-PET esetében 85%, míg a CT-nél
33%. A PPVs (positive predictive values) a 18F-FDG-PET esetében 87%, míg a CT vizsgálatnál 74%; az NPVs (negativ predictive values) a 18F-FDG-PET esetében 100%, míg a CT
30%. A betegenkénti költségek a 18F-FDG-PET esetében 682 euro, a CT-nél 618 euro.
A szerzõk szerint a 18F-FDG-PET eredményesebb gégerákban, mint , a CT. A többleteredményesség költsége 64 euro.. További megtakarítás érhetõ azáltal, hogy korábban
felsimerik az eltávolítható tumort, ami kevesebb halálozáshoz és életminõség javuláshoz
vezethet.

A felhasznált tanulmányok alapján, szoliter tüdõ nodulus (1)diagnozisában, a PET és ‘no
PET’ stratégiákat összehasonlítva az alábbi költségeket kapták: ‘no PET’ stratégia Aus $
5.813,54-$6.169,26, míg a PET stratégia költsége Aus $4.878,77-$5.663,76. A PET szkenner használatával költségmegtakarítás érhetõ el, melynek nagysága Aus $505,50-$934,77.
A tüdõrák (2) operáció elõtti modellezésében a ‘no PET’ stratégia költsége Aus
$7.353,26, míg a PET stratégiáé $7.318,61. Mellrák (3) esetén ‘no PET’ Aus $4.399,00 v.
PET stratégia Aus $3.849,00. Kiújuló colorectális rák (4) operáció elõtti PET vizsgálatának modellezésében a ‘no PET’ stratégia költsége Aus $5.045,00 míg a PET stratégia Aus
$2.744 volt. Myokardiális életképesség (myocardial viability) értékelésében a ‘no PET’
startégia költsége Aus $8.129 míg a PET stratégia Aus $7.828. Összességében megállapítható, hogy a PET-tel költségmegtakarítást mutattak ki. Az eredmények igen érzékeny
a vizsgálat árára.

Ktg. hatékonyság/Eredményesség

NSCLC-ben végzett PET
költség-hatékony

Recurrens gégerákban a
PET végzése eredményes
és ez minimális
többletköltséggel jár.
A tanulmány hátránya,
hogy a költségeket
a kórház költségeinek
perspektívájából
számítja.

SPN, tüdõrák, mellrák és
kolorektális rák eseteiben,
valamint a myocardiom
életképességének
megítélésekor a PET
stratégia kevésbé költséges
(költség-minimalizáció).
Az elemzés módszertana
súlyosan kritizálható ezért
az eredményt
fenntartásokkal kell
kezelni.
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NSCLC-ben
a CT + PET stratégia
költséghatékony,
domináns stratégiának
tekinthetõ.

CABG végzése elõtti
PET költséghatékonynak
tûnik, ha a vizsgálat
eredményétõl teszik
függõvé a mûtétet.

Az elemzés eredménye, hogy a PET költséghatékonynak tûnik a revaszkularizációnak alávetett betegek kiválasztására, mivel olcsóbb stratégia, mint a szívkoszorúér-artéria bypass
átültetés (CABG) PET nélkül. A pénzmegtakarítás abból ered, hogy azon betegek, akiknek myocardiális necrosisa van, nem nyernének a revaszkularizációból, ezért CABG-nek
nem vetik alá õket. Ez ellensúlyozza a PET többletköltségét. A tanulmány szerint egy 1000
fõs hipotetikus populációban, ahol PET-et használtak közel $3 millió megtakarítás volt
elérhetõ..

Az elemzésben a CT v. CT+PET stratégiákat hasonlították össze. A CT+PET stratégia alkalmazása esetén a várható élettartam 2,96 nappal nõtt összehasonlítva a ‘csak CT’ stratégiával. A CT+PET stratégia átlag költsége $24.480 volt, míg a ‘csak CT’ stratégiáé
$25.634; a megtakarítás $1.154 betegenként. Ez az eredmény az operációt megelõzõ, javuló staging-nek tudható be. A CT+PET költség-hatékonyabb, mint a CT magában.

SPN feltáró mûtéttel
történõ eltávolítása elõtt
végzett PET
költséghatékony,
domináns stratégia

Következtetések

Az elemzésben négy stratégiát hasonlítottak össze: „wait and watch”, CT vezérelt TBN
(transthoracic needle biopsy), feltáró mûtét és FDG-PET: Az elemzésben számításba vett
becsült nyereség 9,031 év a “wait and watch” stratégiánál; 9,139 év a TBN-nél; 9,378 év
a feltáró mûtétnél és 9,412 év az FDG-PET-nél. Az egyes stratégiák teljes költségei az
alábbiak szerint alakultak: “wait and watch” 9.405 euro; TBN 10.066 euro; feltáró mûtét 10.866 euro és FDG-PET 10.631 euro. A költségek és nyereségek szintézise után, a
“wait and watch” alapstratégiához képest az alábbi inkrementális költség-hatékonysági
arányt kapták: TBN 6.120 euro; feltáró mûtét 4.210 euro; FDG-PET 3.218 euro. Amikor a feltáró mûtétet vették az alapstratégiának az FDG-PET domináns stratégiának bizonyult. A tanulmányban végül arra a következtetésre jutottak, hogy a szoliter tüdõ
nodulusok (SPN) indikációban az FDG-PET költséghatékony stratégiának tekinthetõ.
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ÖSSZEFOGLALÁS
Magyarországon évente elvileg 400-600 beteg esetében jön szóba sztereotaxiás sugársebészeti eljárás elvégzése, elsõsorban agyi jó- és rosszindulatú kórképek kezelésére. A rendelkezésre
álló adatok szerint jelenleg hazánkban csak a betegek töredéke (egytizede) részesül ilyen ellátásban. Ennek oka pontosan nem ismert. A fenti kalkuláció (400-600 beteg/év) nemzetközi epidemiológiai közleményeken, valamint elvi megfontolásokon és nem hiteles igénybevételi adatokon alapul, így a majdani lehetséges igénybevételt valószínûleg túlbecsüli. Vélelmezhetõ azonban, hogy hazánkban jelenleg az indokoltnál lényegesen kevesebb sztereotaxiás beavatkozás történik, tehát a
kapacitás bõvítése szükségesnek látszik.
A bizonyítékokon alapuló orvoslás nemzetközi szakirodalmi adatai szerint a rászoruló betegek
esetében az eredményesség szempontjából az egyes sugársebészeti módszerek és eszközök (gamma-kés, módosított ill. dedikált lineáris gyorsító, egyéb eljárások úgymint ciklotron, cyber-kés) alkalmazása között lényeges különbség nincs. Ezért különbözõ – részben költség, részben kihasználási, részben eredményességi – megfontolások alapján rigorózus megközelítésben egyes fejlett
országokban hosszú évek óta elutasítják a gamma-kés biztosítói befogadását, azaz közpénzbõl történõ finanszírozását, elsõsorban arra hivatkozva, hogy a rendelkezésre álló lineáris gyorsító-kapacitás elegendõ a rászorulók ellátására.
Más országokban – bizonyos fenntartások hangoztatása mellett – javaslatot fogalmaztak meg a
már meglevõ módosított vagy dedikált lineáris gyorsító készülék(ek) mellé általában 5-15 millió
lakosra egyetlen gamma-kés készülék telepítésére vonatkozóan. Szigorúan vett jó minõségû eredményességi bizonyítékok (melyek a bizonyítékok hierarchiájában legalább közepes szintûek), kevés kivételtõl eltekintve nem támasztják alá azt a feltételezést, hogy a gamma-kés technológia felülmúlná a dedikált vagy az adaptált lineáris gyorsítót.
Hazánkban a sztereotaxiás sebészeti eljárásra szoruló betegek ellátására elvileg többféle megoldás lehetséges, amelyek vonatkozásában a döntést a jelenlegi (módosított) lineáris gyorsító kapacitás kihasználtságának és fejleszthetõségének vizsgálata után, illetve a szomszédos országokban
rendelkezésre álló szabad sztereotaxiás sugársebészeti (elsõsorban gamma-kés) kapacitások
igénybevétele biztosítói és társadalmi terheinek felmérése után érdemes meghozni. A lehetséges
megoldások:
1) a jelenlegi (módosított) lineáris gyorsító kapacitás igények szerinti bõvítése + abban a néhány 10 esetben, ahol a bizonyítékok szerint a gamma-kés kezeléstõl kis mértékû inkrementális
egészségnyereség prognosztizálható, a kezelés finanszírozása valamelyik szomszédos országban,
2) a jelenleginél vélelmezhetõen nagyobb igény kielégítése speciális (dedikált) lineáris gyorsító
berendezés telepítésével + kivételes (1. pontban említett) esetekben pedig gamma-kés kezelés valamelyik szomszédos országban,
3) gamma-kés telepítése és finanszírozása a jelenlegi speciális (sztereotaxiás sebészeti célokat
szolgáló) lineáris gyorsító kapacitás változatlanul hagyásával.
Figyelembe kell venni, hogy az SRS kapacitás hazai bõvítése még abban az esetben is finanszírozói (biztosítói) többletkiadással jár majd, ha az elvégzett beavatkozás ellenértékét a finanszírozó a komparátor technológiák (elsõsorban sebészeti) jelenlegi „árához igazítja”. Ennek oka egyrészt, hogy – amennyiben a nemzetközileg elfogadott szakmai szabályok alapján végzik a beavat-
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kozást – olyan betegek kerülnek aktív ellátásra, akik eddig palliatív kezelésben részesültek, másrészt mindenképpen várható a szolgáltató-indukálta keresletnövekedés. Természetesen méltányossági megfontolásból az elõbbi indok nem képezheti az SRS ellátás bõvítésének akadályát, mert
a jelenlegi adatokból ítélve vélelmezhetõ, hogy hazánkban jelenleg a rászorulóknak csak töredéke részesül SRS kezelésben.
Amennyiben a sztereotaxiás sugársebészeti kapacitás bõvítése (akár a gamma-kés, akár a lineáris gyorsító formájában) magánberuházásból valósul meg és a szolgáltató egy beteg kezelését a
mikrosebészet finanszírozási összegéhez igazítja, akkor 0,5-1 millió forint/eset költség esetén évi
négyszáz új beteg ellátása 200-400 millió forint többletfinanszírozással járna. (600 beteg esetén a
költség arányosan 300-600 millió forintra növekszik.) Tekintettel arra, hogy a nemzetközi szakirodalom 1998 óta 40-60/1 millió lakos/év közöttire becsüli a sztereotaxiás sugárkezelésre szakmailag indokoltan beutalható betegek számát, az összeg drámai növekedésétõl a jövõben sem kell
tartani.
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Bevezetés, általános információk
a szeretotaxiás sugársebészeti eljárások hatásosságáról,
eredményességérõl, a költségekrõl
Bizonyos agyi megbetegedések és állapotok (arteriovenosus malformatiók, meningeomák – schwannomák –, primer agytumorok egyes fajtái, más szervekben elhelyezkedõ primer tumorok agyi
metasztázisai valamint trigeminus neuralgia) megfelelõ szempontok szerint válogatott eseteiben a
sztereotaxiás sugársebészeti eljárások bármelyik fajtája önmagában (alternatívaként) vagy egyéb, általában ugyancsak radioterápiás eljárás kiegészítõjeként hatásosan és relatíve biztonságosan alkalmazható.
A sztereotaxiás sugársebészeti (SRS) kezelés számára alapvetõen háromfajta technológia áll
rendelkezésre:
a) a gamma-kés (GK) mely 201 darab, egyetlen félgömb felszínén elhelyezkedõ, szabályozottan
mûködtethetõ kobalt 60 sugárforrást használ úgy, hogy a sugárzó preparátumokból kiinduló sugárnyalábok a kezelés célpontjában összetalálkozva fejtik ki terápiás hatásukat és a módszer kizárólag az agyban található elváltozások kezelését teszi lehetõvé.
b) a lineáris gyorsító (LINAC), amely lehet adaptált (a test egyéb területeinek sugárterápiája
mellé az agyi kezeléseket lehetõvé tevõ sztereotaxiás készülék és annak tartozékai hozzáadása a
LINAC-hoz), vagy dedikált, mely utóbbi készüléket kifejezetten agysebészeti célokra állítottak elõ.
c) a cyber-knife (CK) alapvetõen egy olyan kis LINAC, amelyet a cél-lézió körül robot technológia alkalmazásával mozgatnak körbe. A CK eljárás alatt a beteg fejét rögzítve, mozdulatlanul
tartják. A CK egység magában foglal egy videó helymeghatározó rendszert, amelyet a célpont lokalizálására használnak a beteg arcának jellegzetes vonásai alapján. Ez hasznos a frakcionált SRT
szempontjából, ahol a betegek több kezelési napon kapnak dózisokat.
Egyéb, az SRS szepontjából szóbajövõ, illetve fejlesztés alatt álló hasonló technológiák felsorolásától
(mivel a tanulmány és a felvetett probléma szempontjából érdektelenek) a következõkben eltekintünk.
Alapelvként leszögezhetõ, hogy a bevezetõ mondatban felsorolt megbetegedések többségének kezelésében továbbra is elsõbbsége van a sebészeti vagy mikrosebészeti technikáknak és/vagy a hagyományos radioterápiás eljárásoknak. Annak ellenére, hogy a sztereotaxiás sugársebészeti eljárások közül
jónéhányat számos egyéb agyi kórkép kezelésében is kipróbáltak, mindeddig nincsenek jó minõségû bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy ezekben a megbetegedésekben (pld. epilepszia, Parkinson-kór) ez a
relatíve új eljárás a komparátor (hagyományos; pld. sebészeti, gyógyszeres stb.) technológiákkal összevetve hatását (efficacy) és eredményességét (effectiveness) tekintve felülmúlná az utóbbiakat.
A felsorolt megbetegedések és állapotok mûtéttel nem kezelhetõ igen ritka eseteiben (elsõsorban
akkor, amikor az elváltozás a vitális struktúrák közelsége, egyéb technikai okok, a beteg állapota vagy
a mûtéti beleegyezés hiánya miatt más módon nem látható el) a sztereotaxiás sugársebészeti eljárás
nem alternatíva többé, hanem az un. „watchfull waiting” (azaz palliatív) stratégia mellett az aktív, azaz
érdemi, potenciálisan egészségnyereséget eredményezõ kezelés egyetlen lehetséges eszközévé válik.
A nemzetközi epidemiológiai adatokon és a fenti, elsõsorban hatásossági és nem eredményességi megfontolásokon alapuló, nagy és hiteles összefoglaló technológia-értékelõ elemzésekben
szereplõ közelítések szerint a sztereotaxiás beavatkozásokra szóbajövõ betegek száma 40 – 60/1
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millió lakos/év. Nincsenek azonban hiteles kimutatások arról, hogy az egyes fejlett országokban,
ahol ez a technológia korlátozás nélkül rendelkezésre áll, évente pontosan hány ilyen beavatkozás történik. Hazánkban – ahol tudomásunk szerint egyetlen sztereotaxiás célzóberendezés mûködik – az elmúlt évben az ezzel az eljárással kezelt betegek száma 46 volt. Ez a szám töredéke
(egytizede) a potenciálisan ezzel az eljárással kezelhetõ betegszámnak.
A sztereotaxiás sugársebészeti eljárások eredményességérõl (a tárgykörben megjelent publikációk
nagy száma ellenére) relatíve kevés jó minõségû bizonyíték áll rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy továbbra is bizonytalannak tekinthetõk a rendelkezésre álló ismeretek elsõsorban az egyes, fenti megbetegedések gyógyítására alkalmas technológiák hosszú távú kimenetelérõl, mégpedig az un. „kemény” végpontokon (halálozás, illetve megnyert minõségi életévek száma). A szisztematikus elemzések a daganatos esetekben természetszerûleg néhány hónapos, vagy maximum 1-2 x 10 hónapos átlagos túlélési
eredményeket hasonlítanak össze és az egyes technológiák közötti (túlélésben jelentkezõ) különbséget
néhány hónapban jelölik meg, ráadásul az azonosan tervezett vizsgálatok eredményei is gyakorta ellentétes eredményeket adnak. A rövid távú, un. „puha” paraméterekkel végzett eredményességi vizsgálatok azonban egyértelmûen kedvezõbb képet mutatnak a sugársebészeti eljárások vonatkozásában és
még kedvezõbb a kép a sugársebészet javára, ha a betegek rövid távú életminõségét (önálló életvitel
megtartása, kórházi kezelési idõ minimalizálása, koponyamûtét mellõzése) vesszük tekintetbe.
Az eredményesség megítélésében mutatkozó bizonytalanságok miatt jó minõségû, bizonyító erejû
költség-hatékonyság vizsgálatot a világ egyetlen országában sem készítettek. Adatok és számítások vannak viszont a sztereotaxiás eszközök beruházási és mûködtetési költségeirõl, valamint a komparátor
technológiával (sebészeti) való költség-összehasonlítás vonatkozásában. Eszerint általában elmondható,
hogy ugyanazon kórkép kezelése esetén a sebészeti eljárás jelenti a legmagasabb biztosítói költséget, ezt
követi csökkenõ sorrendben az un. cyber-kés, majd a gamma-kés, a dedikált lineáris gyorsító végül a
módosított (többfunkciós) lineáris gyorsító. Megjegyzendõ, hogy a mûködtetési költségek az éves igénybevételre (betegszám) igen érzékenyek, és bizonyos (magasabb) beavatkozás-szám esetén a gamma-kés
mûködési költségei a dedikált lineáris gyorsító szintjére, vagy az alá csökkenhetnek. Néhány költségelemzés a társadalmi (beteg-) terheket is vizsgálja. Ilyen aspektusból a sztereotaxiás sugársebészet rendkívül kedvezõ képet mutat (a betegek és hozzátartozóik költsége a vizsgálatokban szereplõ országokban a sebészeti beavatkozás során jelentkezõ betegterhek mindössze egyhatodát éri el). Fel kell hívni a
figyelmet azonban arra, hogy az egyes országokban végzett ilyen elemzések eredményei természetesen
még egymással sem hasonlíthatók össze, a hazai viszonyokra pedig végképp nem adaptálhatók.

Az egyes sugársebészeti eljárások eredményességére vonatkozó
elemzések és technológia-értékelések rövid összefoglalása
A sztereotaxiás sugársebészeti (SRS) eljárások, azon belül a gamma-kés (GK) gyógyászati alkalmazásának eredményességérõl (effectiveness) a bizonyítékokon alapuló orvoslás szempontrendszerét figyelembe véve jelenleg az alábbi megállapítások tehetõk:
1) A sebészileg hozzáférhetetlen arteriovenosus malformatió (AVM) és az akusztikus neurinoma SRS kezelése (függetlenül az alkalmazott SRS kezelés típusától – lineáris gyorsító /LINAC/ vagy
GK – ) eredményes, de általában és alapesetben (sebészetileg ellátható esetek) e két betegség kezelésében a legjobb eredményt a mikrosebészet adja.
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2) Az akusztikus neurinoma SRS kezelésekor a frakcionált LINAC kevesebb szövõdményt
okoz, mint a GK.
3) Agyi metasztázisok elsõ vonalbeli kezelésekor az SRS semmi elõnnyel nem bír a teljes agyi
sugárterápiával (WBRT) szemben, továbbá nincs bizonyíték arra, hogy a sebészeti excisio elõnynyel bír az önmagában alkalmazott WBRT-vel szemben.
4) Rekurrens primer agytumorok esetében, elsõ vonalbeli WBRT-t követõen alkalmazott SRS
bizonyíthatóan elõnyös.
5) Rekurrens agyi metasztázisok esetében a GK jobb eredményt ad a lokális tumor-kontrollban, mint a LINAC, ugyanakkor a GK kezeléssel elérhetõ 13%-os javulás mellett 22% a súlyos
neurotoxicitás aránya, melynek 42%-a irreverzibilis, és 3% a neurotoxicitás-okozta halálozás.
6) Trigeminus neuralgia esetében a gamma kés 90%-ban vezet a fájdalom csökkenéséhez, függetlenül az elõzõ kezelésektõl és ez a jó eredmény valószínûleg az eszköz célzási precizitásának
köszönhetõ.
A fentiek figyelembe vételével az egészségügyi technológiaelemzés (HTA) nemzetközi szakirodalmában az utóbbi néhány évben (2000 óta) egyre erõteljesebben megjelenõ és elfogadott alábbi véleménnyel lehet egyetérteni:
Bizonyos agyi megbetegedések különleges, sebészetileg nem, vagy rossz prognózissal kezelhetõ
eseteiben az SRS eljárások valamelyikének alkalmazása eredményes. Az egyes agyi daganatokhoz
kapcsolódó indikációkban és AVM esetében – azaz a leglényegesebb egészségnyereséget jelentõ javallatokban – a LINAC a GK-val azonos eredményességet biztosít. Azokban az országokban, ahol
van megfelelõ (dedikált, vagy megfelelõen módosított) LINAC berendezés ezért az egészségügyi
technológiákat értékelõ mértékadó független vagy kormányzati szervezetek - az elõbbi tény és a
költségtényezõk egyidejû figyelembe vételével – a LINAC technológiát tekintik a lehetõ legalkalmasabbnak az SRS kezelésre szoruló betegek ellátására. Bár bizonyos, rendkívül ritka esetekre elismerték a GK néhány technikai elõnyét (valamivel nagyobb célzási pontosság, egy dózisban /ülésben/ való kezelés lehetõsége), azonban a GK-t nem helyettesítõ, hanem kiegészítõ lehetõségként javasolják alkalmazni egyes, az SRS-re alkalmas betegek körén belül is, csak kivételes esetekben, hangsúlyozva a GK-val kapcsolatos további kutatások fontosságát is. Összefoglalva: ezek – az utóbbi években megjelent – egészségügyi technológia értékelések nem javasolják GK berendezés telepítését, illetve közpénzekbõl történõ finanszírozását. (Franciaország, Kanada Ontario Tartomány, Ausztrália).
Ezeknek az országoknak az egészségügyi döntéshozóit e vélemény elfogadásában az alábbi vizsgálati, illetve kutatási eredmények is erõsítették:
➤ bár megfelelõen kivitelezett vizsgálatok hiányában az SRS mikrosebészettel szembeni költséghatékonysága nem bizonyítható, az SRS mind a biztosítói szempontból, mind a társadalmi szempontból végzett költségelemzés alapján kevesebb ráfordítást igényel, mint a
mikrosebészet.
➤ egyes vizsgálatok szerint az SRS jelentõs, elsõsorban rövid távú életminõség-javulást eredményezett a megfelelõen kiválasztott betegeknél.
➤ az elvégzett költségszámítások alapján a módosított vagy dedikált LINAC-al végzett beavatkozásokat lényegesen (egyes esetekben többszörösen, 1,7 – 2,9-szer) olcsóbbnak találták a
GK-hoz viszonyítva.
Emellett meg kell jegyezni a következõket:
a) Egyes országokban illetve területeken annak ellenére mûködik (és biztosítói források felhasználásával finanszírozott) a GK kezelés, hogy az adott területen véleményformáló HTA szer-
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vezet állásfoglalása ezzel a gyakorlattal ellentétes, vagy legalábbis a GK eredményességét illetve
költséghatékonyságát illetõen súlyosan kritikus (Franciaország, Svédország)
b) További országokban illetve területeken az adott területen mûködõ HTA szervezet javaslatot fogalmazott meg a már mûködõ dedikált LINAC mellé GK berendezés telepítésére, annak ellenére, hogy elemzésében maga is hangsúlyozza kétségeit, melyek elsõ sorban az összehasonlító
eredményességet (comparative effectiveness) illetõ jó minõségû bizonyítékok szegényes voltából
illetve a költség-hatékonysági bizonyítékok hiányából erednek.
c) Valószínû, hogy a fenti ellentmondások oka abban keresendõ, hogy a GK kezelés
➤ napjainkban is folyamatosan fejlõdõ, de relatíve biztonságos eljárás,
➤ technikailag rendkívül „elegáns” pontossága (megfelelõen képzett személyzet esetén) imponáló,
➤ az egészségügyi technológia-elemzések és a szisztematikus áttekintések egy része egymásnak ellentmondó (pld. a NICE két egymást követõ évben kiadott ellentétes értelmû ajánlása), mely elbizonytalanítja a döntéshozókat,
➤ a betegek számára lényegesen elfogadhatóbb, és kevesebb társadalmi terhet jelent, mint az
egyéb eljárások,
➤ a technológia elõállítója évtizedek óta gyakorlatilag monopol helyzetben van, melyet azonban kiváló szervízzel párosít.

Megfontolások a sztereotaxiás sugársebészet
hazai alkalmazásáról
A gamma-kés gyógyászati alkalmazásának közpénzekbõl történõ finanszírozására vonatkozó
hazai döntés meghozatala szempontjából a következõ (további) tényezõk ajánlhatók megfontolásra:
1) Amint ezt korábban említettük, az SRS kezelésre alkalmas betegek éves száma Magyarországon (a nemzetközileg általánosan elfogadott és évek óta konstans epidemiológiai számítások illetve
becslések figyelembe vételével, mely 40-60 eset/1 millió lakos/év) 400-600 fõ lenne. Az elõzõ alfejezet 1.-6. pontjaiban felsorolt bizonyítékokat figyelembe véve leszögezhetõ, hogy GK kezelésre lényegében e 400-600 betegnek csupán töredéke szorul, a többi érintett ellátása LINAC-al, vagy
egyéb, jelenleg is rendelkezésre álló módszerrel (pld. WBRT) megoldható.
2) Hazánkban jelenleg évente 40-50 beteg részesül SRS kezelésben. További vizsgálatot igényel
annak tisztázása, hogy a fejlett országok statisztikáihoz képest vélelmezhetõen (de nem bizonyíthatóan) alacsony szám
➤ a rendelkezésre álló (módosított) LINAC kapacitás szûk voltának
➤ az SRS kezelésbe potenciálisan bevonható betegek relatíve alacsony számának (megfelelõ
idõben történõ diagnózis hiányossága)
➤ az SRS kezelésre vonatkozó szakmai konszenzus hiányának
➤ az SRS eljárásba bevonás szakmai protokollja esetleges hiányosságának
➤ a nem megfelelõ szervezésnek (az SRS kezelésre is alkalmas LINAC nem megfelelõ helyen
történõ elhelyezkedése, a szükséges multidiszciplináris team nem megfelelõ együttmûködése)
vagy a fenti okok közül több együttes fennállásának a következménye.
3) A nemzetközileg elismert HTA szervezetek értékelése szerint bármilyen SRS berendezés
gazdaságos mûködtetéséhez évi legalább 100-200 beavatkozás elvégzése szükséges. A fenti (2.
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pont alatt jelzett) kérdések tisztázása után lehet tehát eldönteni, hogy (figyelembe véve az eredményességre vonatkozó 1.-6. pont alatt felsorolt megállapításokat is)
➤ szükség van-e új SRS berendezés (kapacitás) telepítésére?
➤ a telepítendõ berendezés kizárólag agyi sztereotaxiás beavatkozások céljaira szolgáljon-e
(dedikált LINAC, GK, esetleg más eszköz)?
➤ igény esetén nem célszerûbb-e olyan kapacitás-bõvítés, mely biztosítja az SRS beavatkozások elvégzése mellett egyéb onkológiai sugárkezelések folytatásának lehetõségét is az adott
készülékkel, különös tekintettel az üzemeltetés méretgazdaságossági szempontjaira?
➤ ez utóbbi esetben nem érdemel-e megfontolást az a megoldás mely, figyelembe veszi, hogy
az SRS szempontjából hazánkban szóba jövõ 400-600 beteg csupán töredékénél szükséges
GK beavatkozás, melyet a szomszédos országok bõségesen rendelkezésre álló kapacitásai
(Ausztria, Csehország stb.) kielégíthetnek?
3) Valamennyi mértékadó HTA értékelés egyetért abban, hogy SRS technológia (függetlenül attól, hogy GK-ról, LINAC-ról vagy egyéb modalitásról (cyber-knife, ciklotron stb.) van szó multidiszciplináris team (idegsebész, onkológus, technikusok stb.) együttmûködését igényli. Ezért az
SRS-t általában egyetemi centrumba telepítendõ technológiának tartják, ahol az egyéb orvosi
szakágak magas szintû közremûködése is feltételezhetõ, valamint (lehetõleg épületen belül) rendelkezésre állnak azok a diagnosztikai eszközök (CT, MRI, angiográfia), melyek a diagnózis, a terápia tervezése és a tényleges kezelés idõben és térben egymásra épülõ kivitelezéséhez szükségesek.

Összefoglalás és ajánlás
Magyarországon évente elvileg 400-600 beteg esetében jön szóba sztereotaxiás sugársebészeti eljárás elvégzése, elsõsorban agyi jó- és rosszindulatú kórképek kezelésére. A rendelkezésre
álló adatok szerint jelenleg hazánkban csak a betegek töredéke (egytizede) részesül ilyen ellátásban. Ennek oka pontosan nem ismert. A fenti kalkuláció (400-600 beteg/év) nemzetközi epidemiológiai közleményeken, valamint elvi megfontolásokon és nem hiteles igénybevételi adatokon alapul, így a majdani lehetséges igénybevételt valószínûleg túlbecsüli. Vélelmezhetõ azonban, hogy hazánkban az indokoltnál lényegesen kevesebb sztereotaxiás beavatkozás történik, tehát a kapacitás bõvítése szükségesnek látszik.
A bizonyítékokon alapuló orvoslás nemzetközi szakirodalmi adatai szerint a rászoruló betegek
esetében az eredményesség szempontjából az egyes sugársebészeti módszerek és eszközök (gamma-kés, módosított ill. dedikált lineáris gyorsító, egyéb eljárások úgymint ciklotron, cyber-kés) alkalmazása között lényeges különbség nincs. Ezért különbözõ – részben költség, részben kihasználási, részben eredményességi – megfontolások alapján rigorózus megközelítésben egyes fejlett
országokban hosszú évek óta elutasítják a gamma-kés biztosítói befogadását, azaz közpénzbõl történõ finanszírozását, elsõsorban arra hivatkozva, hogy a rendelkezésre álló lineáris gyorsító-kapacitás elegendõ a rászorulók ellátására.
Más országokban – bizonyos fenntartások hangoztatása mellett – javaslatot fogalmaztak meg a
már meglevõ módosított vagy dedikált lineáris gyorsító készülék(ek) mellé általában 5-15 millió
lakosra egyetlen gamma-kés készülék telepítésére vonatkozóan. Szigorúan vett jó minõségû ered-
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ményességi bizonyítékok (melyek a bizonyítékok hierarchiájában legalább közepes szintûek), kevés kivételtõl eltekintve nem támasztják alá azt a feltételezést, hogy a gamma-kés technológia felülmúlná a dedikált vagy az adaptált lineáris gyorsítót.
Hazánkban a sztereotaxiás sebészeti eljárásra szoruló betegek ellátására elvileg többféle megoldás lehetséges, amelyek vonatkozásában a döntést a jelenlegi (módosított) lineáris gyorsító kapacitás kihasználtságának és fejleszthetõségének vizsgálata után, illetve a szomszédos országokban
rendelkezésre álló szabad sztereotaxiás sugársebészeti (elsõsorban gamma-kés) kapacitások
igénybevétele biztosítói és társadalmi terheinek felmérése után érdemes meghozni. Az elvileg lehetséges megoldások:
1) a jelenlegi (módosított) lineáris gyorsító kapacitás igények szerinti bõvítése + abban a néhány 10 esetben, ahol a bizonyítékok szerint a gamma-kés kezeléstõl kis mértékû inkrementális
egészségnyereség prognosztizálható, a kezelés finanszírozása valamelyik szomszédos országban
2) a jelenleginél vélelmezhetõen nagyobb igény kielégítése speciális (dedikált) lineáris gyorsító
berendezés telepítésével + kivételes (1. pontban említett) esetekben pedig gamma-kés kezelés valamelyik szomszédos országban
3) gamma-kés telepítése és finanszírozása a jelenlegi speciális (sztereotaxiás sebészeti célokat
szolgáló) lineáris gyorsító kapacitás változatlanul hagyásával
Figyelembe kell venni, hogy az SRS kapacitás hazai bõvítése még abban az esetben is finanszírozói (biztosítói) többletkiadással jár majd, ha az elvégzett beavatkozás ellenértékét a finanszírozó a komparátor technológiák (elsõsorban sebészeti) jelenlegi „árához igazítja”. Ennek oka egyrészt, hogy – amennyiben a nemzetközileg elfogadott szakmai szabályok alapján végzik a beavatkozást – olyan betegek kerülnek aktív ellátásra, akik eddig palliatív kezelésben részesültek, másrészt mindenképpen várható a szolgáltató-indukálta keresletnövekedés. Természetesen méltányossági megfontolásból az elõbbi indok nem képezheti az SRS ellátás bõvítésének akadályát, mert
a jelenlegi adatokból ítélve vélelmezhetõ, hogy hazánkban jelenleg a rászorulóknak csak töredéke részesül SRS kezelésben.
Amennyiben a sztereotaxiás sugársebészeti kapacitás bõvítése (akár a gamma-kés, akár a lineáris
gyorsító formájában) magánberuházásból valósul meg és a szolgáltató egy beteg kezelését a mikrosebészet finanszírozási összegéhez igazítja, akkor 0,5-1 millió forint/eset költség esetén évi négyszáz új
beteg ellátása 200-400 millió forint többletfinanszírozással járna. (600 beteg esetén a költség arányosan 300-600 millió forintra növekszik.) Tekintettel arra, hogy a nemzetközi szakirodalom 1998 óta
40-60/l millió lakos/év közöttire becsüli a sztereotaxiás sugárkezelésre szakmailag indokoltan beutalható betegek számát, az összeg drámai növekedésétõl a jövõben sem kell tartani.
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TANULMÁNY

Elõszó
A sztereotaxiás sugársebészeti eljárásokat (SRS) már több mint három évtizede alkalmazzák a
klinikai gyakorlatban. Az SRS nem invazív, besugárzásos technikát használ az agyban (vagy más
szerven) belül elhelyezkedõ kóros elváltozások kezelésére. A daganat vagy egyéb kóros szövet
szolgáltatja a kezelés (besugárzás) célpontját, míg a környezõ egészséges szöveteket a speciális és
bonyolult technológia (SRS) igyekszik a lehetõségekhez képest megkíméli a sugárkárosodástól.
Jelen tanulmány elsõsorban az egészségügyi döntések hazai elõkészítõi és a döntéshozók számára készült összefoglaló. Célja, hogy informált beruházási és finanszírozási (befogadási) döntés
meghozásához adjon tájékoztatást a sztereotaxiás sugársebészeti eljárások, azon belül pedig elsõsorban a gammma-kés mint új egészségügyi technológia vonatkozásában. A munkát szerzõi a témában érdekelt szakemberek és a közvélemény számára is javasolják megismerésre (az utóbbi
esetben a speciális orvosi és technikai ismereteket igénylõ részek elhagyása vagy egyszerûsítése
mellett).
A tanulmány az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet megbízásából 2005 május-július között
készült. Írói sem a témában érdekelt gazdasági, sem szakmai szervezetekkel nem állnak üzleti illetve függelmi kapcsolatban.
Hangsúlyozandó, hogy a dolgozat tartalma a bizonyítékokon alapuló orvoslás (EBM), az egészségügyi technológia-elemzés (HTA) és az egészséggazdaságtani elemzés nemzetközi szakirodalmának álláspontját igyekszik tükrözni és lényegében annak terminológiáját használja . A szerzõk olyan
az EBM, a HTA és az egészséggazdaságtani elemzések nemzetközileg elismert adatbázisaiba
(Cochrane Library, CCOHTA, SBU, CRD stb.) felvett és kritikailag értékelt összefoglalókat1 is figyelembe vettek, melyeket kormányzati illetve finanszírozói szervezetek készítettek vagy készíttettek, ha és amennyiben ezek a tanulmányok az EBM illetve a HTA szabályrendszere szerint készültek. A fentiek alapján a dolgozat áttekintõ (review) jellegû, mintegy a kritikai áttekintések és
meta-analízisek összefoglalását kívánja adni.
A tanulmány elkészítésére rendelkezésre álló rendkívül rövid idõ alatt önálló, hazai tényszámokra (epidemiológia, költségek, igénybevételi adatok) épített alapos elemzés nem volt elkészíthetõ2,
azonban ennek szükségessége nyilvánvaló, jóllehet ennek idõigénye még akkor is kb. 10-12 hónap,
ha a külföldön készített hasonló tanulmányok hazai adaptációja történik meg.
Jelen munka elkészítését többek között az indokolja, hogy szakmai igény merült fel a sztereotaxiás sebészeti beavatkozások kapacitásának bõvítésére és ezzel összefüggésben gamma-kés telepítésére illetve az ezzel az eszközzel végzett beavatkozások biztosítói befogadására (finanszírozására).

1 lsd. 1. sz. melléklet és HTA elemzések szakirodalmának jegyzéke
2 A 2004 évi szolgáltatás-igénybevételi adatok összesítése azonban megtörtént és ebbõl, a nemzetközi epidemiológiai adatokból, valamint a SRS beavatkozásokra alkalmas betegszáma vonatkozó – gyancsak nemzetközi szakirodalmi – becslésekbõl elsõ
megközelítésben jól kalkulálható a várható hazai betegszám (lsd. 4. és 6. melléklet)
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Jelen elemzés kizárólag az agyi kóros elváltozások SRS kezelésével foglalkozik, elsõsorban abból a célból, hogy a rendelkezésre álló irodalmi adatok (elsõsorban szisztematikus áttekintések és
egészségügyi technológia-értékelõ tanulmányok – lsd. 1. sz. Melléklet –) segítségével meghatározza a gamma-késsel (egy speciális sztereotaxiás sugársebészeti eszközzel – lsd. alább) végezhetõ
orvosi beavatkozások lehetséges hazai szerepét, helyét a betegellátásban.

A gamma-kés alkalmazása az idegsebészetben

HÁTTÉR
Sztereotaxiás sugársebészeti beavatkozást elõször Dr. Lars Leskell végzett Svédországban
1951-ben. Az SRS kezelés célja egy funkcionális rendellenesség kiküszöbölése vagy kóros szövetek megsemmisítése nagymértékben fókuszált besugárzás erõteljes dózisának alkalmazásával. A
módszer lehetõséget biztosít a besugárzásnak a célterületre (kisméretû, akár szabálytalan formájú, alakú agyi léziók) való korlátozására és a környezõ egészséges szövetek lehetõ legnagyobb
mértékû megkímélésére. Az SRS bizonyos típusú daganatok kezelésében alkalmazott invazív jellegû beavatkozások számos típusának lehet megfelelõ alternatívája és lehetõvé teszi a léziók alakulásának szoros monitorozását.
Az SRS olyan besugárzási technika, amelynek alkalmazása során sztereotaxiás célzókészüléket
(keretet), valamint nagy felbontású képalkotó rendszert (pl. számítógépes rétegfelvétel [CT]
és/vagy mágnesesrezonancia-leképezés [MRI], esetleg angiográfia) használnak. Az utóbbiak segítségével gyûjtött adatokat átviszik egy olyan digitalizált adatfeldolgozó rendszerre, amely nagy pontossággal kiszámítja a beavatkozás célpontjául szolgáló objektum jellemzõit és precíz koordinátáit, valamint az adott lézió extrém nagyteljesítményû sugárterápiás készülékkel történõ felszámolásához szükséges besugárzási dózisokat.
Az SRS végzésére használatos berendezések alapvetõen a következõ három típus valamelyikébe sorolhatók:
1.) A Leksell Gamma Knife® (GK; gamma-kés) a két leginkább általánosan használt SRS technológia egyike. Ez összesen 201 kobalt 60 sugárforrást használ, amelyek félgömb felszínen helyezkednek el beágyazva a leárnyékolt, kupola-alakú sugárzási egységbe. Az alapvetõ rendszerhez tartozik a sugárzási egység, a beteg fekvõhelyével és a kollimátor sisakkal, az irányító panel és kisegítõ rendszerek. Az SRS team MRI és CT képeket és speciális kezelés-szervezõ szoftvert használ a beteg fején belüli pontos koordináták meghatározására, illetve az idegsebész számára az
invazív keret elhelyezéséhez. A beteg koponyáján belüli pontos koordináták meghatározása hasonló minden SRS technológia esetében. A GK egységekben kezelt minden beteg invazív keret elhelyezését igényli a besugárzás elõtt, amely a frakcionálást kevésbé kívánatossá teszi.
2.) Lineáris gyorsító (LINAC), amely lehet adaptált, azaz módosított (a sztereotaxiás készülék és annak tartozékai hozzáadásával), vagy dedikált, melyet kifejezetten agysebészeti célokra
állítottak elõ. A berendezés rendelkezhet ún. „single leaf” vagy „multileaf” („egy ujjas” ill. „több
ujjas”) kollimátorokkal. A módosított lineáris gyorsítót (LINAC) számos cég gyártja. Az egyik
rendszer a Novalis®. A konvencionális LINAC egyetlen pontból rotált ívek vagy ívek halmaza
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segítéségével állít elõ fotonokat. A sugarat a teljes kezelési idõ alatt a célterületi lézióra irányítják, de az egy-egy idõszakban az agy más részein is keresztül halad. A kezelést megelõzõn a beteg fejét egy kerettel immobilizálják. A dózisráta növelésével a gép súlyának csökkentésével és
a sugár célzásával az SRS kezelés céljára módosított LINAC pontosabb, mint a hagyományos
LINAC. A Novalis® ugyancsak rendelkezik röntgensugár képalkotóval, amely biztosítja a besugárzás koordinátáinak pontos meghatározását, és az agyon kívüli területek ugyancsak kezelhetõk vele.
3.) Egy újonnan teret nyerõ SRS technológia a CyberKnife® (CK) alapvetõen egy olyan kis
LINAC, amelyet a cél-lézió körül robot technológia alkalmazásával mozgatnak körbe. A CK eljárás alatt a beteg fejét rögzítve, mozdulatlanul tartják. A CK egység magában foglal egy videó helymeghatározó rendszert, amelyet a célpont lokalizálására használnak a beteg arcának jellegzetes
vonásai alapján. Ez hasznos a frakcionált SRT szempontjából, ahol a betegek több kezelési napon
kapnak dózisokat. A frakcionált SRT számára alacsony dózisrátájú kezeléseket alkalmaznak. Úgy
vélik, hogy a betegek 90 %-a alkalmas nagydózisú, egyetlen frakciójú kezelésre.
A GK a Novalis® és a CK mellett létezik néhány új, fejlesztés alatt álló SRS technológia, ezek
azonban jelenleg és a közeljövõben szignifikánsan költségesebbek, és a kereskedelmi forgalomban sem kaphatók. Ilyen technológia például az SRS kezelésre alkalmas ciklotron, amely elektromos töltéssel rendelkezõ nehéz részecskék (pl. protonok vagy alfa-részecskék) körpályán
történõ gyorsítását végzi. E készüléktípust jelenleg még nem állítják elõ sorozatgyártás formájában, maga a módszer nagyon költséges és rendkívül fejlett infrastruktúrát igényel, úgyhogy a
belátható jövõben (az elkövetkezendõ 10-15 év) nem jósolható lényeges szerep számára az SRS
területén.
A LINAC módszer az ív sugárterápia kiterjesztése, amikor nagy számú ívet használnak a minden irányban történõ gyors dóziscsökkenés („fall-off”) eléréséhez. A gamma-késsel ellentétben
mindössze három-öt sugárnyalábot alkalmaz, hasonlóképpen a konvencionális radioterápiában alkalmazott sugár-elrendezéshez, viszont a töltött részecske besugárzás mélység-dózis karakterisztikájának segítségével ér el nagymértékben lokalizált dóziseloszlást.
A frakcionált sztereotaxiás sugárterápiában (FSRT) az alkalmazott dózist megosztják több terápiás ülés között, ahogyan az a konvencionális sugárterápia esetében is elõfordul. Egy nagyobb
dózis frakcionálása számos kisebb adagra a hevenyen illetve késõbb reagáló sejtek regenerációs
kapacitásának inherens eltéréseit használja ki. A hatás helyrehozhatatlan károsodást okoz akutan
reagáló sejtekben, míg viszonylagosan megkíméli a késõbben reagáló szöveteket. A frakcionált
sztereotaxiás sugárterápia összekapcsolja ezt a biológiai elõnyt a sugársebészet sztereotaxiás kis
volumenû besugárzásának dozimetriás elõnyeivel. Ahol azelõtt a sugárzás sztereotaxiás alkalmazása csak egyetlen dózisban volt lehetséges, a betegek immobilizálása terén mutatott elõrelépések és az ismételt fixáció lehetõsége azt jelenti, hogy kihasználhatókká váltak a frakcionált alkalmazás elõnyei.
Jóllehet a gamma-késsel folyó frakcionált kezelés lehetõsége is feltárás alatt áll, általában azt
mégis inkább szokták egyetlen frakcióból álló kezelésnek tekinteni. Jóval gyakoribb a frakcionált
alkalmazás a lineáris gyorsítós rendszerrel, amelynek elõnye, hogy lehetõvé teszi nagyobb méretû léziók kezelését is. Ezen túlmenõen a frakcionált sugáradagolás segítségével megvalósítható lehet olyan, az agy kritikus területein elhelyezkedõ struktúrák vagy kritikus képletekhez annyira közel fekvõ eltérések kezelése, amelyeket a korábbiakban még a sztereotaxiás sugársebészet alkalmazása szempontjából is elérhetetlennek tartottak.
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ALKALMAZÁSÁNAK LEHETSÉGES FÕBB INDIKÁCIÓS TERÜLETEI:

Vascularis léziók
➤ Arteriovenosus malformációk
➤ Cerebralis cavernomák
Koponyaûri daganatok
➤ Rosszindulatú daganatok intracranialis áttétei
➤ Acusticus neurinoma
➤ Neurinomák (trigeminalis schwannomák)
➤ Meningeoma
➤ Craniopharyngeoma (extracerebralis)
➤ A gliaszövetek daganatai
➤ Pinealoma
➤ Hypophysis adenoma
➤ Ocularis melanomák
➤ Chordoma (extracerebralis)
➤ Chondrosarcoma (extracerebralis)
Egyéb funkcionális rendellenességek
➤ Trigeminus neuralgia
➤ Kezelhetetlen fájdalom
➤ Parkinson-kór,
➤ Epilepszia
➤ Bizonyos pszichoneurosisok (pl obsessiv-compulsiv zavar)
Ezek közül a mértékadó szakirodalom három fõ indikációs kört emel ki, nevezetesen:
1. Az arteriovenosus malformációkat;
2. Extracranialis tumorok agyi metasztázisait, különös tekintettel a sugárrezisztens áttétekre, a
kisméretû daganatokra, a mûtét utáni recidívákra, valamint ha célkitûzésként merül fel bizonyos
agyidegek integritásának fenntartása; és
3. A vestibularis schwannomákat és az utóbbi idõben a trigeminus neuralgiát.

AZ SRS

ELJÁRÁS MENETE

Az SRS nem invazív, besugárzásos technikát használ az agyban (vagy más szerven) belül elhelyezkedõ
léziók eltávolítására. Fõleg kisebb méretû agyi léziók (többnyire 3 cm-nél kisebbek) kezelésére használják. Ez a megszorítás az SRS használatát az összes idegsebészeti betegek töredékére korlátozza. A képalkotás, a tervezés, és maga az eljárás a maximális pontosság biztosítása érdekében háromdimenziós
környezetben történik. A daganat vagy egyéb szövet specifikus célpontot szolgáltat a besugárzásnak, míg
a környezõ egészséges szöveteket az eljárás igyekszik megkímélni a sugárkárosodástól. A betegeket (jellemzõen a GK esetében) általában egyetlen ülésen kezelik, lényegében ambuláns körülmények között.
A frakcionált sztereotaxiás irradiációs kezelés (FSRT) számos ülést foglal magában, amely napok vagy hetek során zajlik le. A frakcionálás egyik elõnye, hogy több, a daganatot körülvevõ
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egészséges szövetet lehet általa megkímélni. Nagyobb méretû léziókra is lehet alkalmazni, valamint olyanokra, amelyek kritikus képletekhez közel helyezkednek el.
A sztereotaxiás sugársebészet koncepciója azon alapszik, hogy intrakraniális léziókat sztereotaxiás készülékkel célba véve többszörös kollimált (vagy konvergens) sugarakra osztott egyetlen
nagy ionizáló sugárzás frakció közlésével kezelnek, melynek dózisa a célhatáron gyors csökkenést
mutat. Ezt a technikát, mint már említettük eredetileg kisméretû, jóindulatú koponyaûri léziók
felszámolása céljából fejlesztették ki, mivel a nagydózisú besugárzás helyrehozhatatlan fokális sejtpusztulást okoz a nagy sugárdózissal kezelt céltérfogatban. A célszövet pusztulása bekövetkezhet
akár közvetlen sejtkárosodás útján, akár érelzáródás következtében.
A sugársebészeti eljárások egyike a 201 rögzített, a célterületre irányuló, nagymértékben kollimált, egy gömbfelületen szétosztott 60 °C forrást használó gamma-kés (GK). A módszerrel folyó beavatkozás négy lépésben történik: 1) a sztereotaxiás keret alkalmazása; 2) kép elõállítás; 3)
dózistervezés; és 4) sugárközlés.
A célterület lokalizálására és a fej kezelés alatti megtámasztására egy megfelelõ sztereotaxiás
fej-keretet használnak, melyet négy helyen rögzítenek a beteg fejéhez, csavarok segítségével. A
keret szolgál a célkoordináták meghatározására, valamint a kezelés alatt a beteg fejének immobilizálására és pozicionálására a kollimátor sisakon belül.
A dózistervezés alapjául a megfelelõ képalkotó eljárásokkal elkészített felvételek szolgálnak,
ezeket általában angiográfiával, számítógépes rétegfelvétellel (CT), vagy mágnesrezonancia leképezéssel (MRI) nyerik. Miután elkészítették a felvételek egy sorozatát, a nyert képeket elektronikus úton továbbítják a kezelés tervezõ rendszerbe.
A célterületet három dimenzióban lokalizálják és meghatározzák a megfelelõ x, y, és z koordinátákat. A képeknek a kezelés tervezõ rendszerbe történt importját követõen körvonalazódik a
lézió, amely geometriájával konform dóziseloszlást alakítanak ki. A tényleges sugárközlés akkor
történik meg, amikor a beteget felfektették a kezelõágyra és a fejét az adott koordináták szerint
pozícionálták a megfelelõ kollimátor sisakban. A sztereotaxiás keret a lézió pozicionálására szolgál a 201 60Co sugár gyújtópontjában. Az ágyat becsúsztatják a Gamma Egységbe a kezelés megkezdésére, egy tipikus terápiás ülés mintegy 40-60 percig tart annak függvényében, hogy a terápiás terv menyire volt komplex.

Az SRS technológia és azon belül a gamma-kés alkalmazásának
hatásossága, biztonságossága és eredményessége
a kiemelt indikációs területeken

ARTERIOVENOSUS

MALFORMÁCIÓK

A cerebrális arteriovenosus malformációk az abnormális cerebrális artériák és vénák olyan bonyolult összefonódását jelentik, melyekben azok között egy vagy több sipoly alakult ki a vénás és artériás vér keveredését eredményezve. Az AVM-ekben hiányzik a kapilláris ágy és a fistulák olyan nagy áteresztõképességû, gyors áramlással jellemzett shunt-ök kialakulását teszik lehetõvé, amelyek az AVMet ellátó erekben és a környezõ agyterületek véredényeiben arteriális hipotenziót hozhatnak létre.
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Az AVM-ek prevalenciája nehezen becsülhetõ, mivel a magzati életben, vagy a közvetlenül születés után kialakuló elváltozások többféle kórlefolyás szerint fejlõdhetnek: az elváltozás statikus
maradhat, különbözõ idõpontokban és intenzitással növekedésnek indulhat, illetõleg akár spontán
regrediálhat vagy fel is szívódhat. Az AVM-eket a valószínûsíthetõ prognózis szempontjából, az elváltozás mérete, elhelyezkedése és a vénás elfolyás típusa figyelembevételének alapján kidolgozott
és leginkább elterjedt ötfokozatú Spetzler-Martin skála szerint osztályozzák, ahol az 1-3 pontérték jelenti az alacsonyabb (mûtét utáni maradandó deficit gyakorisága 3 % alatt), a 4-5 pontérték
pedig a magasabb (egészen akár kb. 20 %-os gyakoriságig kialakuló perzisztáló deficit) kockázatú
eseteket.
Az AVM leggyakoribb és potenciálisan egyik legsúlyosabb szövõdménye a vérzés, amely becslések szerint a kórkép kezdeti manifesztálódása után valamikor a betegek mintegy felében fellép. A
hemorrhagiás epizódok éves gyakorisága 4 % körüli értékre tehetõ kezeletlen betegek esetében.
A második leggyakoribb szövõdmény a görcstevékenység, amely különösen a halántéklebenyben
és a szenzorimotoros csík területén elhelyezkedõ AVM-ekre jellemzõ, továbbá klinikai manifesztációja lehet egy kisebb méretû vérzésnek. Az AVM-mel összefüggõ vérzés, illetve görcstevékenység úgy tûnik hasonló nagyságrendû hosszú távú mortalitással és morbiditással jár együtt. Az AVM
harmadik legfontosabb, illetve leggyakoribb velejárója a krónikus fejfájás, amelyért leginkább az
agyhártyákhoz és a tentoriumhoz közeli tápláló artériák és elvezetõ vénák nagymértékû dilatációja lehet felelõs.
Az AVM megfelelõ kezelési módja általában a mûtét. A sebészeti úton nem hozzáférhetõ, mélyen elhelyezkedõ vagy a dura mater (keményagyhártya) által táplált artériák kezelésére fejlesztették ki az endovascularis occlusio (embolizáció) eljárását. Sajnos azonban viszonylag alacsony rátával számoltak be komplett occlusióról vagy obliterációról az önmagában elvégzett embolizáció
következményeként, így jelenleg azt elsõsorban adjuváns eljárásként alkalmazzák a sugársebészettel vagy mikrosebészettel kombinációban.
Az arteriovenosus malformációk mikrosebészeti eljárás segítségével kimetszése során akár 15
százalékos gyakorisággal is fordulhatnak elõ maradandó neurológiai szövõdmények. Ez az érték
kicsiny, könnyen hozzáférhetõ AVM-ek esetében csak kb. 5 % vagy az alatt marad, mivel azt ilyen
elváltozások komplett excíziós rátája 94-100 %. Ezért az ilyen fajta kórképekben továbbra is a
mikrosebészet a megfelelõ kezelési mód.
A sugársebészeti kezeléssel kapcsolatos maradandó neurológiai szövõdmények a betegek mintegy 2-10%-át érintik, a beavatkozással összefüggõ komplikációk rátája nem mutat lényeges eltéréseket a gamma-kés és egyéb LINAC modalitások között. A szakirodalomban található obliterációs
ráták mind a LINAC, mind a gamma-kés esetében valószínûleg eltúlzottak lehetnek, mert egyrészt
általában nem megfelelõ a betegek utánkövetése, másrészt az angiográfiára alkalmas betegeknek
csak egy töredéke kerül ténylegesen ilyen vizsgálatra az AVM obliteráció megerõsítésére.

AGYI

METASZTÁZISOK

Számos olyan primer rosszindulatú daganat létezik, amely áttéteket adhat az agyba, akár
hematogén terjedéssel távoli léziókból, akár közvetlen ráterjedéssel a koponyaûrhöz közeli daganatokból. A leggyakoribb primer, agyi metasztázisokkal járó rosszindulatú daganatok felnõttben a
következõk: tüdõrák, emlõrák, colorectalis carcinoma, melanoma és veserák.
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Az agyi metasztázisok pontos incidenciájára és prevalenciájára utaló információk elég nehezen
határozhatók meg, mindazonáltal a becslések szerint akár a rákos daganatban szenvedõ betegek
20 %-ában is kifejlõdhetnek agyi áttétek. A kezeletlen áttétekben szenvedõ betegek prognózisa
meglehetõsen rossz, átlagos túlélési idejük a diagnózis felállításától számítva mindössze hónapokban mérhetõ. A legtöbb cerebrális metasztázis esetén már a rosszindulatú daganat jelentõs szisztémás szétterjedése áll fenn, és a halál vagy a cerebrális metasztázis, vagy a szisztémás betegség
progressziója következtében áll be.
Az agyi metasztázisok kezelésére a múlt század hatvanas évei óta használnak kortikoszteroidokat
(elsõsorban dexametazont). E készítmények már gyakran 24-48 órán belül klinikai javulást idéznek elõ a neurológiai funkció terén, és a túlélést mintegy 4-8 héttel hosszabbítják meg. Ugyanakkor a kortikoszteroidok tartós alkalmazása komoly mellékhatásokkal jár, és a betegek általában a
progresszív neurológiai betegség következtében halnak meg.
A teljes agyi sugárterápia (WBRT) bizonyítottan csökkenti a kórképpel járó tüneteket, és hatásosabban hosszabbítja meg a túlélést, mint az önmagukban alkalmazott szteroidok: a túlélés általában 3-6 hónappal haladja meg a kezelés nélkül észlelt idõtartamot. A sugársebészeti beavatkozások reményt adnak a túlélés terén mutatott eredmények további javítására.
Az egyértelmûen a sugársebészeti beavatkozáshoz köthetõ eredményességet (effectiveness)
meglehetõsen nehéz pontosan megítélni, ugyanis a legtöbb beteg egyidejûleg teljes agyi besugárzásos sugárterápiában (WBRT) is részesül. Egy randomizált, kontrollált vizsgálatban többszörös
agyi metasztázisokban szenvedõ betegekben hasonlították össze az önmagában alkalmazott teljes
agyi sugárterápiát a sugársebészet + teljes agy sugárterápia alkalmazásával , és azt találták, hogy
az utóbbi kezelési mód javította ugyan a lokális tumor-kontrollt (azaz csökkentette a kezelt elváltozás növekedésének mértékét), ugyanakkor azonban a túlélés terén nem volt különbség a két
módszer között.
A sugársebészeti eljárásokkal kezelt betegek körében a leggyakoribb szövõdmény a sugárzás
indukálta ödéma volt (kb. 20 %), a többi jelentõsebb, akár a betegek 10 %-át is érinthetõ szövõdmények a következõk voltak: hányinger, hányás, görcstevékenység és a parézis fokozódása. Gyanított vagy megerõsített sugárnekrózis a betegek csaknem 12 %-ában lépett fel, 6 % igényelt
szimptómás kezelést sugárnekrózisára, és 1 % esetében bizonyult ez a szövõdmény fatálisnak.
A gamma-késsel és a LINAC-kal végzett sugársebészeti kezelés eredményességének összehasonlítására nem áll rendelkezésre elegendõ információ, Úgy tûnik, hogy a túlélés hasonló a hagyományos sebészeti beavatkozás, a teljes agyi sugárterápia, a gamma-késsel végzett sugársebészeti
mûtét és a LINAC segítségével végzett sugársebészeti mûtét esetében, és valószínûsíthetõ, hogy
a kimenetelt jobban befolyásolják a kiinduláskori prognosztikai tényezõk, mint a kezelés típusa.

ACUSTICUS

NEURINOMA

Az acusticus neurinomak (vastibularis schwannoma, ideghüvely tumor) a nyolcadik agyideg (nervus
cochlearis) vestibularis ágának Schwann-sejtes borításából fakad. Ez a daganatféleség szövettanilag jóindulatú, és a lassú növekedés jellemzi. Ugyanakkor azonban bizonyos esetekben lokális destruktív
hatást fejthet ki a belsõ hallójárat erodálásával, és az agyidegekre gyakorolt kompresszió útján.
Az acusticus neurinomák a primer koponyaûri daganatok mintegy 6-10 %-át teszik ki, és éves
incidenciájuk kb. egy per 100 000. Ez a daganatféleség egyenlõ gyakorisággal fordul elõ a jobb és
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a bal oldalon, és valamivel gyakoribb a nõk, mint a férfiak esetében. Minden életkorban felléphet,
mindazonáltal úgy tûnik, hogy a leggyakrabban a 40-59 éves korcsoportban fordul elõ.
Az intrakanalicularis daganatokkal járó tünetek típusosan a nyolcadik agyidegre korlátozódnak:
halláskárosodás, tinnitus és vesztibuláris funkciózavar, ideértve a vertigót is. A tumor progrediálásával a hallásvesztés fokozódik, és a vertigo fokozatosan átmegy dysequilibriumba. A trigeminális tünetek általában ugyanakkor szoktak elkezdõdni, amikor az agytörzsi kompresszió és tünetei általában közép-faciális hypaesthesiára korlátozódnak. Ugyanebben az idõszakban kezdõdhet
el az ataxia fellépése is. Ahogyan az agytörzsi kompresszió súlyosbodik, hydrocephalus léphet fel,
amely látáskárosodást és persistáló fejfájást eredményezhet.
Az acusticus neurinomák túlnyomó többségében a komplett mûtéti eltávolítás az ajánlott kezelési mód. Az egyéb terápiás lehetõségek közé tartozik a részleges sebészeti eltávolítás, a sztereotaxiás sugársebészeti (LINAC vagy gamma-kés) beavatkozás és a megfigyelés („watchfull waiting”).
A mikrosebészeti rezekció hasonló eredményességet látszik mutatni a sugársebészeti kezeléshez,
különösen viszonylag kisebb daganatok esetében. A mikrosebészeti mûtét elfogadható terápiás intervenció a betegek többsége számára, mivel 100 %-hoz közeli komplett rezekciós rátákat biztosíthat, a
n. facialis szövõdmények rátája 20 % körüli, és a hallás-megtartás 30 – 90 % között mozog. Megjegyzendõ, hogy az eredményesség nagymértékben függ az operáló sebész képességeitõl és jártasságától.
A sugársebészeti beavatkozás hasonló eredményeket képes biztosítani: a 100 %-hoz közeli daganat kontroll rátával és a mikrosebészeti mûtéttel kapcsolatosan ismertetett agyidegi szövõdmény rátákhoz és hallásmegtartási rátákhoz hasonló eredményességgel. Nagyon valószínûnek tûnik, hogy az eredményesség jobban függ a kezelõ team szakértelmétõl és a képalkotás illetve a kezelés megtervezésének minõségétõl, mint magától az alkalmazott módszertõl, legyen az sugársebészeti vagy mikrosebészeti megközelítési mód.
A sugársebészeti eljárás eredményes kezelési mód lehet a betegek bizonyos válogatott csoportjai részére, pl. az olyan betegek számára, akik hagyományos sebészi módozatokkal nem hozzáférhetõ léziókkal rendelkeznek, vagy azoknak, akik olyan társbetegségben szenvednek, amelyek
kizárják a mûtéti beavatkozás lehetõségét.
Úgy tûnik, csak kevés különbség áll fenn a gamma-kés és a LINAC sugársebészeti eljárás eredményessége között, jóllehet az ezek összehasonlításáról készült beszámolókban szereplõ viszonylag csekély betegszámok és a tanulmányok módszertani korlátai nem teszik lehetõvé határozott
következtetések levonását.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egyes kórképekre vonatkozó, az SRS és a sebészeti eljárások eredményességi mutatóit összehasonlító részletes, a HTA-irodalom alapján készített kimutatás az 1. sz. Mellékletben található.

A különbözõ SRS technológiák eredményességének
összehasonlítása és néhány adat a költséghatékonyságról
A tárgyalt három SRS technológia pontosságát meglehetõsen nehéz összehasonlítani. Elterjedt
az a vélekedés, hogy a GK rendelkezik a legnagyobb pontossággal közülük, mivel itt nem mozog
a sugárforrás, míg a LINAC mozog a kezelés alatt. Az új LINAC technológiák fejlesztése azonban nagymértékben fokozta elsõsorban a dedikált de az adaptált LINAC egységek pontosságát is.
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Ugyanakkor azt is érdemes szem elõtt tartani, hogy a besugárzó berendezés térbeli pontossága a
pontosságnak csak egyik aspektusa; a képalkotás a célterület, megválasztása, a dózis kalkulálása
még fontosabb tényezõk lehetnek. Úgy tûnik, hogy gyakorlatilag a GK, a Novalis® és a CK technológiák pontossága nem tér el szignifikánsan egymástól, valamint eddig még nem publikáltak jó
minõségû tanulmányokat az említett három SRS technológia pontosságának un. klinikai (outcomeszempontú) összehasonlításáról, illetve annak jelentõségérõl.
A különbözõ SRS technológiák, valamint az SRS és a konvencionális mikrosebészet eredményességének összehasonlításáról szóló közlemények közül két kanadai review arra a következtetésre jutott, hogy nincs bizonyíték arra, miszerint a GK és a LINAC technológiák szignifikánsan
különböznének eredményesség terén akár egymástól, akár a hagyományos mikrosebészeti beavatkozásoktól. Mindazonáltal ezek a következtetések nem randomizált, kontrollált vizsgálatokon
alapulnak.
Az Alberta Heritage Foundation for Medical Research két, általunk az 1. sz. Mellékletben referált áttekintésében 2002-ben és 2003-ban a következõ lényeges megállapításokat tette:
➤ Az SRS más kezelési típusokkal összehasonlított eredményességérõl rendelkezésre álló információk minõsége korlátozott.
➤ Nincs még olyan bizonyíték, mely alátámasztaná hogy az SRS bármely formája elõnyösebb
lenne, mint egy másik.
➤ Egyre gyakrabban használnak frakcionált SRT-t az SRS alternatívája vagy kiegészítõjeként. Kisebb adatsorokból vannak olyan jelek, miszerint a frakcionált SRT rendelkezhet elõnyökkel az
SRS-el szemben bizonyos szituációkban a szövõdmények gyakorisága tekintetében.
➤ A robot technológiát felhasználó SRS (a CK) ma már hozzáférhetõ; ez a technológia a test
bármely részérnek kezelését lehetõvé teszi. Az elõzetes klinikai eredmények e módszerrel ígéreteseknek tekinthetõk.
➤ Az SRS technológiák gazdasági kiértékeléséhez szükséges túllépni a költségelemzésen és
megfelelõen figyelembe venni a helyi körülményeket.
➤ Lényeges a minõségbiztosítás alkalmazása és annak biztosítása, hogy az SRS egységet speciális centrumban helyezzék el.
➤ Az SRS alkalmazható olyan akusztikus neurinómás betegeknél, akik számára a mûtét elfogadhatatlan kockázatott jelent, vagy akik nem járulnak ahhoz hozzá, valamint arteriovenózus malformációk (AVM) esetében mint kiegészítõ megközelítési mód, ha a léziót nem lehet biztonságosan megoperálni, vagy ha a mûtét egyéb okok miatt nem végezhetõ, továbbá bizonyos agyi
metasztázisok és primér agydaganatok gondosan megválogatott eseteiben.
➤ Több bizonyítékra van szükség az olyan alkalmazásokkal kapcsolatosan, mint a trigeminus
neuralgia, a Parkinson-kór és az epilepszia (funkcionális rendellenességek).
Az SRS költséghatékonyságáról eddig még nem végeztek randomizált, kontrollált vizsgálatot.
Egy közleményben (Brutigliano et al.) az orvosi szakirodalomban 1974 és 1994 között megjelent
közleményekben szereplõ értékek és adatok alapján hasonlították össze a mikrosebészeti eljárásokat, a teljes agy sugárterápiát, (WBRT) és az SRS (GK) plusz WBRT kezelést szoliter metasztatikus agydaganatokban. A vizsgálat azt mutatta, hogy a mikrosebészet + WBRT költsége 32 149
USD/megmentett életév (LYS) volt, míg az SRS plusz WBR esetében ez az érték 24 811 USD volt;
az inkrementális költséghatékonysági arányszám pedig rendre 52 384, illetve 40 648 USD/LYS volt,
ha ezeket az alternatívákat az önmagában alkalmazott WBR-el hasonlították össze,. Egy másik hasonló vizsgálatban (Mehta & al.) ugyancsak azt találták, hogy szoliter agyi metasztázisok kezelésé-
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re a sugársebészet plusz WBR költséghatékonyabb volt, és jobb költség/minõséggel korrigált életév (költség/QUALY) hányadost eredményezett, mint a mikrosebészet és WBR kombinációja.
Ugyanakkor tekintetbe kell venni azt is, hogy ezek a QUALY eredmények a Karnowsky-féle teljesítményskála használatával végzett orvosi értékelésen alapultak, és az ilyen mérõszám használata gazdasági elemzéseknél szokatlannak minõsül.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a különbözõ SRS technológiák eredményességi és költség-hatékonysági adatait (is) tartalmazó HTA közlemények részletes összefoglalása az 1. sz. melléklet
táblázatában található.

EGY LEHETSÉGES KÖLTSÉGMODELL
A KÜLÖNBÖZÕ SRS TECHNOLÓGIÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSÁRA
Az alábbi költségmodell az Alberta Heritage Foundation for Medical Research 1. sz. mellékletben
is referált elemzése alapján készült. Ugyanott egyéb költségmodellek eredményei is megtalálhatók.
Fix költségek
A következõ költségeket rögzítettnek lehet tekinteni, mivel ezek nem mutatnak változékonyságot az adott idõszak alatt kezelt betegek számának függvényében. Mindazonáltal a betegállomány lényeges növekedése fokozhat ezek közül a költségek közül egynémelyet, például a túlórázás szükségessége miatt.
Konstrukciós költségek
A kanadai Tom Baker Onkológiai Központban egy megfelelõ területet átalakítanak SRS céljaira. A becslések szerint az átalakítás költsége 550 000 dollár a CK, 150 000 dollár a Novalis®, és
1 000 000 dollár a GK esetében. Ugyanakkor, ha az SRS egység újonnan megépítendõ helyre kerülne, akkor a Novalis® és a CK konstrukciós költségei egy kicsit magasabbak lennének, mint a
GK-é. Azt lehet feltételezni, hogy az új SRS egység legalább 25 évig mûködõképes lesz.
A berendezéssel, felszereléssel kapcsolatos beruházási költségek
Eléggé nehéz pontos értékeket kapni az SRS berendezések beruházási költségeire, de a kanadai vizsgálatban úgy becsülték, hogy az 4,5 millió dollár a CK, 4,32 millió dollár a Novalis® és 5,5
millió dollár a GK esetében. A CK és a Novalis® élettartama mintegy 10 évre becsülhetõ, míg a
gamma késé 15-20 évre. Ugyanakkor a GK esetében a kobalt 60 sugárzó egységeket 5-10 évente cserélni kell, mivel az izotóp felezési ideje mintegy 5 év, amely azt is jelenti egyben, hogy az
ötödik, illetve a tizedik évben a besugárzási eljárás kétszer, illetve négyszer tovább fog tartani,
mint az elsõ évben. A preparátumok kicserélése 956 000 dollárba, míg a régi sugárforrások eltávolítása és ártalmatlanítása további 200 000 dollárba kerül.
Karbantartási költségek
Az SRS mindhárom típusa igényel karbantartást. Mivel a GK nem alkalmaz mozgó komponenseket, karbantartása fõleg szerviz szerzõdéssel folyik, melynek éves költsége kb. 90 000 dollár. A
Novalis® és a CK esetében ugyanilyen nagyságrendû szerviz szerzõdéssel lehet számolni, ezen kívül technikai karbantartásra is szükség van, amely mintegy évi 75 000 dollár további kiadást igényel.
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Járulékos költségek
A járulékos költségek a három vizsgált technológia esetében megegyeznek. A dozimetria, az
ápolói támogatás, a hardver és az intravénás kontrasztanyagok költségei a becslések szerint mintegy 110 000 dollárt tesznek ki évente. A takarítás költségei mintegy 13 500 dollárra rúgnak mindegyik technológia esetében, míg az elektromos árammal és a vízzel kapcsolatos költségek 2 500
dollárt tesznek ki a GK és a CK esetében, míg 10 300 dollárt a Novalis® mûködtetésekor. Ezen
túlmenõen a GK esetében évente négyszer kell sugárzási tesztet végrehajtani, amely 17 800 dollárt tesz ki, míg a Novalis® és a CK esetében évente csak egy ilyen tesztre van szükség, amelynek költsége évente csak 4 500 dollár.
Munkaerõ költségek
Egy dedikált egység teljes munkaidõs munkatársainak költségei rögzítettnek tekinthetõk egy
adott idõszakra. A GK egységet kevesebb személyzettel lehet mûködtetni, mint a CK és a
Novalis® egységeket, részben mivel a GK-t nem lehet más célra használni, mint idegsebészeti szolgáltatásokra. Ezen kívül a frakcionált SRT lehetséges alternatíva bizonyos betegek számára, ami
többszöri eljárásokat eredményez és megnövelheti a CK vagy a Novalis szolgáltatásokhoz szükséges személyzet létszámát. GK esetében nem végeznek FSRT-t.
Változó költségek
Mivel az SRS eljárásokat fõként ambuláns módon végzik, és a személyzet bért kap, nincsenek
szignifikáns változó költségtényezõk ezekben a számításokban. Az SRS eljárással kapcsolatos szövõdmények költségeit hozzá kell adni ezekhez a költségbecslésekhez, noha ezeket nehéz becsülni. Ezen túlmenõen valószínûsíthetõ, hogy e költségek tekintetében nincs szignifikáns különbség a
vizsgált technológiák között.
Betegköltségek/indirekt költségek
A betegköltségek három összetevõt foglalnak magukban: a kezelés miatt kiesett munkaidõ, utazási költségek, szállásköltségek. Az SRS eljárást általában úgy tervezik meg, hogy az egynapos ambuláns beteg megjelenés során zajlik le. Mivel fennáll a szövõdmények kialakulásának kismértékû
veszélye, ezért általában a betegeknek az eljárás utáni éjszakát egy közeli hotelban kell tölteniük.
Biztonsági okokból az SRS kezelést kapott betegek számára egy kísérõ gondozó is szükséges. A
becslések szerint a kiesett munkaidõ következtében felmerülõ indirekt költségek az egynapos
kórházi megjelenésbõl és még egy napból állnak minden GK beteg esetében és a legtöbb CK és
Novalis® betegében is. Megjegyzendõ azonban, hogy a betegek és gondviselõik jelentõs hányada
eleve nem dolgozik, és így a betegség miatt kiesett munkabér sem játszik szerepet esetükben.
A mikrosebészeti eljárással kapcsolatos költségek
A mikrosebészet és az SRS összehasonlító költségbecslése amiatt a tény miatt bonyolult, hogy az
SRS-t számos különbözõ típusú betegség kezelésére használják, de alkalmazása minden esetben lényegében azonos költséggel jár, ezzel szemben nem lehet egyetlen költségbecslést tenni a különféle konvencionális ill. mikrosebészeti esetekre. Lassan konszenzus alakul ki az idegsebészet és a sugár-onkológusok között abban a tekintetben, hogy van egy olyan intrakraniális léziókkal rendelkezõ populáció, mint
pl. az akusztikus neurinóma, amelyet inkább kell SRS-el kezelni, mint mikrosebészettel. Az SRS kezelés
úgy tûnik, csökkenti az agyidegek károsodását, és jobban megõrzi a hallást bizonyos betegekben.
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Egy, a 90-es évek második felében, glioblastoma multiforméban szenvedõ betegek esetében elvégzett kanadai mikrosebészeti költségbecslés (Mendes & al.) szerint az ilyen betegek ellátásának
átlagos költsége a diagnózis felállításától a halálig 20 559 ± 8 224 USD volt azoknál, akiken craniotomát hajtottak végre, illetve 14 782 ± 7 195 USD azok esetében, akiken biopsziát végeztek. A
szerzõk számításai szerint a kezdeti kezelési idõszak – ideértve a hospitalizációt, a mûtétet és az
orvosi költségeket – tette ki az összes ellátási költség 64 %-át. Mivel a konvencionális mikrosebészet nem igényel extenzív beruházásokat a közvetlen berendezésekben, így a betegforgalom
mértéke nem befolyásolja szignifikáns mértékben a költségeket.
A konvencionális mikrosebészeti beavatkozással kezelt betegek esetében a táppénz idõtartama
mintegy hat hét és három hónap között mozog. Ez elsõsorban az akusztikus neurinomára vonatkozik, és a szükséges betegszabadság idõtartamát elég nehéz becsülni minden releváns betegségcsoport esetében, mivel az alkalmazott mûtétek nem egyenértékûek és a gyógyulási folyamat változó. Az utazási költségeket alapvetõen azonosaknak lehet venni az SRS és a mikrosebészet esetében.

KÖVETKEZTETÉSEK
Az AHFMR alapmodell azt mutatja, hogy a Novalis® és a GK alternatívák költségei viszonylag
hasonlóaknak tekinthetõk, ugyanakkor a CK a legköltségesebb alternatíva. Az SRS szolgáltatást
igénylõ beteganyag volumene az érintett régiókban, Kanadában nem volt teljes biztonsággal meghatározható; szakértõi becslések szerint Alberta és Brit-Kolumbia tartományokban összesen
mintegy 160-250 betegnek lehet hasznára évente az SRS, és amennyiben a technológiát funkcionális rendellenességek esetében is alkalmazzák, az évenként így kezelt betegek száma mintegy 30al növekedhet. Calgary másfél milliós lakosságára évi 92 SRS kezelést számított a Calgary Health
Region egészségbiztosítója. Az SRS technológiák és a konvencionális mikrosebészeti eljárások
durva összehasonlítása alapján az AHFMR elemzés arra a következtetésre jutott, hogy az akusztikus neurinóma, az AVM a daganatok és a trigeminus neuralgia mellett egyéb funkcionális rendellenességben szenvedõ betegek bizonyos csoportja esetében is fel kellene ajánlani az SRS lehetõségét annak érdekében, hogy az SRS beruházás költségmegtakarításokat érjen el az egészségügyi rendszer számára, ha máskülönban a kihasználtságra vonatkozó becslések alsóbb értékei valósulnának meg. A CK és a Novalis® más rosszindulatú betegek kezelésére is alkalmazható, így
ezekkel a technikákkal az esetleges alacsony kihasználási ráta jól ellensúlyozható. Ez az utiliziciós
lehetõség nem járható a GK esetében.
A legtöbb költségtanulmány a technológiák közvetlen orvosi költségeit hasonlítja össze, azaz az
egészségügyi hatóságok vagy a biztosítók által kifizetett költségeket. A társadalom perspektívájából nézve azonban a betegekre és a hozzátartozóikra háruló költségek ugyancsak fontos részét
képezik a döntéshozatalnak. A sebészeti mûtéttel ellátott betegek indirekt költségei úgy tûnik,
legalább hatszor olyan magasak, mint az SRS kezelésben részesülõ betegek és gondviselõik munkaidõ-kieséssel kapcsolatot költségei. A frakcionált SRT kezelésben részesülõ betegek indirekt
költségei mintegy 850 dollárral kisebbek, a munkaidõ kiesés tekintetében, mint a mikrosebészeti
mûtéten átesõ betegek esetében. Ugyanakkor viszont a frakcionált SRT mintegy 1000 dollárral
drágább is lehet, mint a mikrosebészet költség, amennyiben beszámítjuk az SRS centrumban történõ kezelés során a betegek számára felmerülõ kéthetes hotelköltséget.
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Az egészségügyi technológia-elemzés szakirodalmában
fellelhetõ adatok és eredmények szintézise
Az alábbi összefoglalás az 1. sz. mellékletben rendszerezett HTA-szakirodalom fõbb megállapításain alapul.
Bizonyos agyi megbetegedések és állapotok (arteriovenosus malformatiók, meningeomák –
schwannomák, primer agytumorok egyes fajtái, más szervekben elhelyezkedõ primer tumorok agyi
metasztázisai valamint trigeminus neuralgia) megfelelõ szempontok szerint válogatott eseteiben a
sztereotaxiás sugársebészeti eljárások bármelyik fajtája önmagában (alternatívaként) vagy egyéb, általában ugyancsak radioterápiás eljárás kiegészítõjeként hatásosan és relatíve biztonságosan alkalmazható.
Alapelvként leszögezhetõ, hogy a bevezetõ mondatban felsorolt megbetegedések többségének kezelésében továbbra is elsõbbsége van a sebészeti vagy mikrosebészeti technikáknak és/vagy a hagyományos radioterápiás eljárásoknak. Annak ellenére, hogy a sztereotaxiás sugársebészeti eljárások közül
jónéhányat számos egyéb agyi kórkép kezelésében is kipróbáltak, mindeddig nincsenek jó minõségû bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy ezekben a megbetegedésekben (pld. epilepszia, Parkinson-kór) ez a
relatíve új eljárás a komparátor (hagyományos; pld. sebészeti, gyógyszeres stb.) technológiákkal összevetve hatását (efficacy) és eredményességét (effectiveness) tekintve felülmúlná az utóbbiakat.
A felsorolt megbetegedések és állapotok mûtéttel nem kezelhetõ igen ritka eseteiben (elsõsorban akkor, amikor az elváltozás a vitális struktúrák közelsége, egyéb technikai okok, a beteg
állapota vagy a mûtéti beleegyezés hiánya miatt más módon nem látható el) a sztereotaxiás sugársebészeti eljárás nem alternatíva többé, hanem az un. „watchfull waiting” (azaz palliatív) stratégia mellett az aktív, azaz érdemi, potenciálisan egészségnyereséget eredményezõ kezelés egyetlen lehetséges eszközévé válik.
A nemzetközi epidemiológiai adatokon és a fenti, elsõsorban hatásossági és nem eredményességi megfontolásokon alapuló, nagy és hiteles összefoglaló technológia-értékelõ elemzésekben
szereplõ közelítések szerint a sztereotaxiás beavatkozásokra szóbajövõ betegek száma 40 – 60/1
millió lakos/év. Nincsenek azonban hiteles kimutatások arról, hogy az egyes fejlett országokban,
ahol ez a technológia korlátozás nélkül rendelkezésre áll, évente pontosan hány ilyen beavatkozás történik. Hazánkban, ahol – tudomásunk szerint egyetlen sztereotaxiás célzóberendezés mûködik – az elmúlt évben az ezzel az eljárással kezelt betegek száma 46 volt (4. sz. melléklet). Ez a
szám töredéke (egytizede) a potenciálisan ezzel az eljárással kezelhetõ betegszámnak.
A sztereotaxiás sugársebészeti eljárások eredményességérõl (a tárgykörben megjelent publikációk nagy száma ellenére) relatíve kevés jó minõségû bizonyíték áll rendelkezésre. Ez azt jelenti,
hogy továbbra is bizonytalannak tekinthetõk a rendelkezésre álló ismeretek elsõsorban az egyes,
fenti megbetegedések gyógyítására alkalmas technológiák hosszú távú kimenetelérõl, mégpedig az
un. „kemény” végpontokon (halálozás, illetve megnyert minõségi életévek száma). A rendszerezett elemzések a daganatos esetekben e betegségek természetébõl adódó néhány hónapos, vagy
maximum 1-2 x 10 hónapos átlagos túlélési eredményeket hasonlítanak össze és az egyes technológiák közötti (túlélésben jelentkezõ) különbségeket néhány hónapban jelölik meg, ráadásul az
azonosan tervezett vizsgálatok eredményei is gyakorta ellentétes eredményeket adnak. A rövid
távú, un. „puha” paraméterekkel végzett eredményességi vizsgálatok azonban egyértelmûen kedvezõbb képet mutatnak a sugársebészeti eljárások vonatkozásában és még kedvezõbb a kép a sugársebészeti eljárások javára, ha a betegek rövid távú életminõségét (önálló életvitel megtartása,
kórházi kezelési idõ minimalizálása, koponyamûtét mellõzése) vesszük tekintetbe.
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Az eredményesség megítélésében mutatkozó bizonytalanságok miatt jó minõségû, bizonyító
erejû költség-hatékonyság vizsgálatot a világ egyetlen országában sem készítettek. Adatok és számítások vannak viszont a sztereotaxiás eszközök beruházási és mûködtetési költségeirõl, valamint
a komparátor technológiával (sebészeti) való költség-összehasonlítás vonatkozásában. Eszerint általában elmondható, hogy ugyanazon kórkép kezelése esetén a sebészeti eljárás jelenti a legmagasabb biztosítói költséget, ezt követi csökkenõ sorrendben az un. cyber-kés, majd a gamma-kés,
a dedikált lineáris gyorsító végül a módosított (többfunkciós) lineáris gyorsító. Megjegyzendõ,
hogy a mûködtetési költségek az éves igénybevételre (betegszám) igen érzékenyek, és bizonyos
(magasabb) beavatkozás-szám esetén a gamma-kés mûködési költségei a dedikált lineáris gyorsító szintjére, vagy az alá csökkenhetnek.
Néhány költségelemzés a társadalmi (beteg-) terheket is vizsgálja. Ilyen aspektusból a sztereotaxiás sugársebészet rendkívül kedvezõ képet mutat (a betegek és hozzátartozóik költsége a vizsgálatokban szereplõ országokban a sebészeti beavatkozás során jelentkezõ betegterhek mindöszsze egyhatodát éri el). Fel kell hívni a figyelmet, azonban arra, hogy az egyes országokban végzett
ilyen elemzések eredményei természetesen még egymással sem hasonlíthatók össze, a hazai viszonyokra pedig végképp nem adaptálhatók.
A sztereotaxiás sugársebészeti (SRS) eljárások, azon belül a gamma-kés (GK) gyógyászati alkalmazásának eredményességérõl (effectiveness) a bizonyítékokon alapuló orvoslás szempontrendszerét figyelembe véve jelenleg az alábbi megállapítások tehetõk3:
1) A sebészileg hozzáférhetetlen arteriovenosus malformatió (AVM) és az akusztikus neurinoma SRS kezelése (függetlenül az alkalmazott SRS kezelés típusától – lineáris gyorsító /LINAC/ vagy
GK- ) eredményes, de általában és alapesetben (sebészetileg ellátható esetek) e két betegség kezelésében a legjobb eredményt a mikrosebészet adja.
2) Az akusztikus neurinoma SRS kezelésekor a frakcionált LINAC kevesebb szövõdményt
okoz, mint a GK.
3) Agyi metasztázisok elsõ vonalbeli kezelésekor az SRS semmi elõnnyel nem bír a teljes agyi
sugárterápiával (WBRT) szemben, továbbá nincs bizonyíték arra, hogy a sebészeti excisio elõnynyel bír az önmagában alkalmazott WBRT-vel szemben.
4) Rekurrens primer agytumorok esetében, elsõ vonalbeli WBRT-t követõen alkalmazott SRS
bizonyíthatóan elõnyös.
5) Rekurrens agyi metasztázisok esetében a GK jobb eredményt ad a lokális tumor-kontrollban, mint a LINAC, ugyanakkor a GK kezeléssel elérhetõ 13%-os javulás mellett 22% a súlyos
neurotoxicitás aránya, melynek 42%-a irreverzibilis, és 3% a neurotoxicitás-okozta halálozás.
6) Trigeminus neuralgia esetében a gamma kés 90%-ban vezet a fájdalom csökkenéséhez, függetlenül
az elõzõ kezelésektõl és ez a jó eredmény valószínûleg az eszköz célzási precizitásának köszönhetõ.
A fentiek figyelembe vételével az egészségügyi technológiaelemzés (HTA) nemzetközi szakirodalmában az utóbbi néhány évben (2000 óta) egyre erõteljesebben megjelenõ és elfogadott alábbi véleménnyel lehet egyetérteni:
Bizonyos agyi megbetegedések különleges, sebészetileg nem, vagy rossz prognózissal kezelhetõ
eseteiben az SRS eljárások valamelyikének alkalmazása eredményes. Az egyes agyi daganatokhoz kap-

3 Az1. sz. melléklet 10. és 17. referenciái alapján
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csolódó indikációkban és AVM esetében – azaz a leglényegesebb egészségnyereséget jelentõ javallatokban – a LINAC a GK-val azonos eredményességet biztosít. Azokban az országokban, ahol van
megfelelõ (dedikált, vagy megfelelõen módosított) LINAC berendezés ezért az egészségügyi technológiákat értékelõ, mértékadó független vagy kormányzati szervezetek - az elõbbi tény és a költségtényezõk egyidejû figyelembe vételével – a LINAC technológiát tekintik a lehetõ legalkalmasabbnak az
SRS kezelésre szoruló betegek ellátására. Bár bizonyos, rendkívül ritka esetekre elismerték a GK néhány technikai elõnyét (valamivel nagyobb célzási pontosság, egy dózisban /ülésben/ való kezelés lehetõsége), azonban a GK-t nem helyettesítõ, hanem kiegészítõ lehetõségként javasolják alkalmazni
egyes, az SRS-re alkalmas betegek körén belül is, csak kivételes esetekben, hangsúlyozva a GK-val
kapcsolatos további kutatások fontosságát is. Összefoglalva: ezek – az utóbbi években megjelent –
egészségügyi technológia értékelések nem javasolják GK berendezés telepítését, illetve közpénzekbõl történõ finanszírozását. (Franciaország, Kanada Ontario Tartomány, Ausztrália).
Ezeknek az országoknak az egészségügyi döntéshozóit e vélemény elfogadásában az alábbi vizsgálati, illetve kutatási eredmények is erõsítették:
➤ bár megfelelõen kivitelezett vizsgálatok hiányában az SRS mikrosebészettel szembeni költséghatékonysága nem bizonyítható, az SRS mind a biztosítói szempontból, mind a társadalmi szempontból végzett költségelemzés alapján kevesebb ráfordítást igényel, mint a
mikrosebészet,
➤ egyes vizsgálatok szerint az SRS jelentõs, elsõsorban rövid távú életminõség-javulást eredményezett a megfelelõen kiválasztott betegeknél,
➤ az elvégzett költségszámítások alapján a módosított vagy dedikált LINAC-al végzett beavatkozásokat lényegesen (egyes esetekben többszörösen, 1,7 – 2,9-szer) olcsóbbnak találták a
GK-hoz viszonyítva.
Emellett meg kell jegyezni a következõket:
a) Egyes országokban illetve területeken annak ellenére mûködik (és biztosítói források felhasználásával finanszírozott) a GK kezelés, hogy az adott területen véleményformáló HTA szervezet állásfoglalása ezzel a gyakorlattal ellentétes, vagy legalábbis a GK eredményességét illetve
költséghatékonyságát illetõen súlyosan kritikus (Franciaország, Svédország)
b) További országokban illetve területeken az adott területen mûködõ HTA szervezet javaslatot fogalmazott meg a már mûködõ dedikált LINAC mellé GK berendezés telepítésére, annak ellenére, hogy elemzésében maga is hangsúlyozza kétségeit, melyek elsõsorban az összehasonlító
eredményességet (comparative effectiveness) illetõ jó minõségû bizonyítékok szegényes voltából,
illetve a költség-hatékonysági bizonyítékok teljes hiányából erednek.
c) Valószínû, hogy a fenti ellentmondások oka abban keresendõ, hogy a GK kezelés
➤ napjainkban is folyamatosan fejlõdõ, de relatíve biztonságos eljárás,
➤ technikailag rendkívül „elegáns” pontossága (megfelelõen képzett személyzet esetén) imponáló,
➤ az egészségügyi technológia-elemzések és a rendszerezett áttekintések egy része egymásnak
ellentmondó (pld. a NICE két egymást követõ évben kiadott ellentétes értelmû ajánlása),
mely elbizonytalanítja a döntéshozókat,
➤ a betegek számára lényegesen elfogadhatóbb, és kevesebb társadalmi terhet jelent, mint az
egyéb eljárások,
➤ a technológia elõállítója évtizedek óta gyakorlatilag monopol helyzetben van, melyet azonban kiváló szervízzel párosít.
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Megfontolások a sztereotaxiás sugársebészet
hazai alkalmazásáról
A gamma-kés gyógyászati alkalmazásának közpénzekbõl történõ finanszírozására vonatkozó hazai döntés meghozatala szempontjából a következõ (további) tényezõk ajánlhatók megfontolásra:
1) Amint ezt korábban említettük, az SRS kezelésre alkalmas betegek éves száma Magyarországon (a nemzetközileg általánosan elfogadott és évek óta konstans epidemiológiai számítások illetve becslések figyelembe vételével, mely 40-60 eset/1 millió lakos/év) 400-600 fõ lenne. A hazai
betegszámra vonatkozó becslés megalapozása részletesen a 6. sz Mellékletben olvasható.
Az elõzõ alfejezet 1-6. pontjaiban felsorolt bizonyítékokat figyelembe véve leszögezhetõ, hogy
GK kezelésre lényegében e 400-600 betegnek csupán töredéke szorul, a többi érintett ellátása
LINAC-al, vagy egyéb, jelenleg is rendelkezésre álló módszerrel (pld. WBRT) megoldható.
2) Hazánkban jelenleg évente 40-50 beteg részesül SRS kezelésben. További vizsgálatot igényel
annak tisztázása, hogy a fejlett országok statisztikáihoz képest vélelmezhetõen (de nem bizonyíthatóan) alacsony szám
➤ a rendelkezésre álló (módosított) LINAC kapacitás szûk voltának,
➤ az SRS kezelésbe potenciálisan bevonható betegek relatíve alacsony számának (megfelelõ
idõben történõ diagnózis hiányossága),
➤ az SRS kezelésre vonatkozó szakmai konszenzus hiányának,
➤ az SRS eljárásba bevonás szakmai protokollja esetleges hiányosságának,
➤ a nem megfelelõ szervezésnek (az SRS kezelésre is alkalmas LINAC nem megfelelõ helyen történõ elhelyezkedése, a szükséges multidiszciplináris team nem megfelelõ együttmûködése),
vagy a fenti okok közül több együttes fennállásának a következménye.
3) A nemzetközileg elismert HTA szervezetek értékelése szerint bármilyen SRS berendezés
gazdaságos mûködtetéséhez évi legalább 100-200 beavatkozás elvégzése szükséges. A fenti (2.
pont alatt jelzett) kérdések tisztázása után lehet tehát eldönteni, hogy (figyelembe véve az eredményességre vonatkozó 1-6. pont alatt felsorolt megállapításokat is)
➤ szükség van-e új SRS berendezés (kapacitás) telepítésére?
➤ a telepítendõ berendezés kizárólag agyi sztereotaxiás beavatkozások céljaira szolgáljon-e
(dedikált LINAC, GK, esetleg más eszköz)?
➤ igény esetén nem célszerûbb-e olyan kapacitás-bõvítés, mely biztosítja az SRS beavatkozások elvégzése mellett egyéb onkológiai sugárkezelések folytatásának lehetõségét is az adott
készülékkel, különös tekintettel az üzemeltetés méretgazdaságossági szempontjaira?
➤ ez utóbbi esetben nem érdemel-e megfontolást az megoldás mely, figyelembe veszi, hogy az
SRS szempontjából hazánkban szóba jövõ 400-600 beteg csupán töredékénél szükséges GK
beavatkozás, melyet a szomszédos országok bõségesen rendelkezésre álló kapacitásai
(Ausztria, Csehország stb.) kielégíthetnek?
3) Valamennyi mértékadó HTA értékelés egyetért abban, hogy SRS technológia (függetlenül attól, hogy GK-ról, LINAC-ról vagy egyéb modalitásról (cyber-knife, ciklotron, stb.) van szó multidiszciplináris team (idegsebész, onkológus, technikusok, stb.) együttmûködését igényli. Ezért az
SRS-t általában egyetemi centrumba telepítendõ technológiának tartják, ahol az egyéb orvosi szakágak magas szintû közremûködése is feltételezhetõ, valamint (lehetõleg épületen belül) rendelkezésre állnak azok a diagnosztikai eszközök (CT, MRI, angiográfia), melyek a diagnózis, a terápia tervezése és a tényleges kezelés idõben és térben egymásra épülõ kivitelezéséhez szükségesek.
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Összefoglalás és ajánlás
Magyarországon évente elvileg 400-600 beteg esetében jön szóba sztereotaxiás sugársebészeti eljárás elvégzése, elsõsorban agyi jó- és rosszindulatú kórképek kezelésére. A rendelkezésre
álló adatok szerint jelenleg hazánkban csak a betegek töredéke (egytizede) részesül ilyen ellátásban. Ennek oka pontosan nem ismert. A fenti kalkuláció (400-600 beteg/év) nemzetközi epidemiológiai közleményeken, valamint elvi megfontolásokon és nem hiteles igénybevételi adatokon alapul, így a majdani lehetséges igénybevételt valószínûleg túlbecsüli. Vélelmezhetõ azonban, hogy hazánkban jelenleg az indokoltnál lényegesen kevesebb sztereotaxiás beavatkozás történik, tehát a
kapacitás bõvítése szükségesnek látszik.
A bizonyítékokon alapuló orvoslás nemzetközi szakirodalmi adatai szerint a rászoruló betegek
esetében az eredményesség szempontjából az egyes sugársebészeti módszerek és eszközök (gamma-kés, módosított ill. dedikált lineáris gyorsító, egyéb eljárások úgymint ciklotron, cyber-kés) alkalmazása között lényeges különbség nincs. Ezért különbözõ – részben költség, részben kihasználási, részben eredményességi – megfontolások alapján rigorózus megközelítésben egyes fejlett
országokban hosszú évek óta elutasítják a gamma-kés biztosítói befogadását, azaz közpénzbõl történõ finanszírozását, elsõsorban arra hivatkozva, hogy a rendelkezésre álló lineáris gyorsító-kapacitás elegendõ a rászorulók ellátására.
Más országokban – bizonyos fenntartások hangoztatása mellett – javaslatot fogalmaztak meg a
már meglevõ módosított vagy dedikált lineáris gyorsító készülék(ek) mellé általában 5-15 millió
lakosra egyetlen gamma-kés készülék telepítésére vonatkozóan. Szigorúan vett jó minõségû eredményességi bizonyítékok (melyek a bizonyítékok hierarchiájában legalább közepes szintûek), kevés kivételtõl eltekintve nem támasztják alá azt a feltételezést, hogy a gamma-kés technológia felülmúlná a dedikált vagy az adaptált lineáris gyorsítót.
Hazánkban a sztereotaxiás sebészeti eljárásra szoruló betegek ellátására elvileg többféle megoldás lehetséges, amelyek vonatkozásában a döntést a jelenlegi (módosított) lineáris gyorsító kapacitás kihasználtságának és fejleszthetõségének vizsgálata után, illetve a szomszédos országokban
rendelkezésre álló szabad sztereotaxiás sugársebészeti (elsõsorban gamma-kés) kapacitások
igénybevétele biztosítói és társadalmi terheinek felmérése után érdemes meghozni. A lehetséges
megoldások:
1) a jelenlegi (módosított) lineáris gyorsító kapacitás igények szerinti bõvítése + abban a néhány 10 esetben, ahol a bizonyítékok szerint a gamma-kés kezeléstõl kis mértékû inkrementális
egészségnyereség prognosztizálható, a kezelés finanszírozása valamelyik szomszédos országban,
2) a jelenleginél vélelmezhetõen nagyobb igény kielégítése speciális (dedikált) lineáris gyorsító
berendezés telepítésével + kivételes (1. pontban említett) esetekben pedig gamma-kés kezelés valamelyik szomszédos országban,
3) gamma-kés telepítése és finanszírozása a jelenlegi speciális (sztereotaxiás sebészeti célokat
szolgáló) lineáris gyorsító kapacitás változatlanul hagyásával.
Figyelembe kell venni, hogy az SRS kapacitás hazai bõvítése még abban az esetben is finanszírozói (biztosítói) többletkiadással jár majd, ha az elvégzett beavatkozás ellenértékét a finanszírozó a komparátor technológiák (elsõsorban sebészeti) jelenlegi „árához igazítja”. Ennek oka egyrészt, hogy – amennyiben a nemzetközileg elfogadott szakmai szabályok alapján végzik a beavatkozást – olyan betegek kerülnek aktív ellátásra, akik eddig palliatív kezelésben részesültek, másrészt mindenképpen várható a szolgáltató-indukálta keresletnövekedés. Természetesen méltá-
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nyossági megfontolásból az elõbbi indok nem képezheti az SRS ellátás bõvítésének akadályát, mert
a jelenlegi adatokból ítélve vélelmezhetõ, hogy hazánkban jelenleg a rászorulóknak csak töredéke részesül SRS kezelésben.
Amennyiben a sztereotaxiás sugársebészeti kapacitás bõvítése (akár a gamma-kés, akár a lineáris gyorsító formájában) magánberuházásból valósul meg és a szolgáltató egy beteg kezelését a
mikrosebészet finanszírozási összegéhez igazítja, akkor 0,5-1 millió forint/eset költség esetén évi
négyszáz új beteg ellátása 200-400 millió forint többletfinanszírozással járna. (600 beteg esetén a
költségarányosan 300-600 millió forintra növekszik.) Tekintettel arra, hogy a nemzetközi szakirodalom 1998 óta 40-60/l millió lakos/év közöttire becsüli a sztereotaxiás sugárkezelésre szakmailag indokoltan beutalható betegek számát, az összeg drámai növekedésétõl a jövõben sem kell tartani.
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strukturált
abstract

Célzott, költség-hatékonysági vizsgálat. Az elemzés során úgy találták, hogy a
morbiditás és a mortalitás magasabb a mûtéti eltávolítás (29,7% morbiditás;
6,6% mortalitás), mint a sugárterápia esetében (4,3% morbiditás; 0% mortalitás). Az átlagos túlélés a mûtéti eltávolítás+teljes agyi sugárterápia (WBRT)
esetén 11,37 hónap, míg a csak WBRT alkalmazása esetében 4,76 hónap. A
költségek tekintetében a sugársebészet olcsóbb ($22,743), mint a mûtéti eltávolítás ($30,461).A mûtéti eltávolítás költség-hatékonysága $32,149/életév,
szemben a sugársebészet $24,811/életévével. Az ICER a sugársebészet esetében $40,648/életév, a sebészeti eltávolítás esetében $52,384/életév.

Ktg. hatékonyság/Eredményesség/Hatásosság

Az eredmények és
költségek
szintézise szerint
a sugársebészet
költséghatékonyabb, mint
mûtéti eltávolítás.

A publikáció eredeti
formájában nem volt
hozzáférhetõ.
A közlemény
fontosabb
eredményeit,
következtetéseit a
késõbbi elemzések
hivatkozásként
tartalmazzák, ezért
ezeket itt külön nem
említjük

A publikáció eredeti
formájában nem volt
hozzáférhetõ.
A közlemény
fontosabb
eredményeit,
következtetéseit a
késõbbi elemzések
hivatkozásként
tartalmazzák, ezért
ezeket itt külön nem
említjük

Következtetés/
Megjegyzés

SZTEREOTAXIÁS

szisztematikus
áttekintés

szisztematikus
áttekintés

Típus
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1995

Neurosurgery

Rutigliano, M.J.
et al.

The costeffectiveness
of stereotactic
radiosurgery
versus surgical
resection in
the treatment
of solitary
metastatic brain
tumors

3

1995

University
HealthSystem
Consortium

Stereotactic
radiosurgery

University
HealthSystem
Consortium

2

Év

1990

Options for
stereotactic
radiosurgery

Australian
Institute of
Health & Welfare

1

Megjelenés/
Kibocsátó
szervezet

2005.12.09.

Australian
Institute of Health
& Welfare

Cím

Szerzõ/ Szerkesztõ/ a kiadványt jegyezte

Az SRS-el és GK-val foglalkozó HTA szakirodalom összefoglalása

Sorszám
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MELLÉKLETEK

Neurosurgery

Radiosurgery

Surgery versus
stereotactic
radiosurgery for
small, operable
cerebral
arteriovenous
malformations: a
clinical and cost
comparsion

Porter, P.J.
et al.

Anderson, D.Flynn, K.

4

5

6

szisztematikus
áttekintés

strukturált
abstract

ajánlás

Típus

Önálló (saját) költség-hatékonysági és/vagy eredményességi elemzést nem tartalmaz.
Erõs bizonyítékkal rendelkezõ vizsgálatok hiányában bizonytalanság áll fenn az SRS tényleges eredményességének megállapításában.

Célzott (önálló) költség-hatékonysági vizsgálat. Az elemzésben az arteriovenosus fejlõdési rendellenesség estében hasolították össze a mûtéti eljárást és a sugársebészetet. A mûtét 22,06 QALY-t, a sugársebészet 21,08 QALY-t eredményezett, aminek átlagos költsége
CAN $33,022.46 vs. CAN $26,085.12 volt. A mûtéti eljárás inkremetális költség-növekménye a sugársebészethez képest CAN $7100,65/ QALY volt.

Önálló költség-hatékonysági és/vagy eredményességi elemzést nem tartalmaz. Az SRS
használata javasolt olyan esetekben, amikor a terület mûtétileg nem hozzáférhetõ
(pl.mélysége miatt), a beteg egyéb okok miatt nem mûthetõ vagy a mûtét jelentõs kockázattal járna. A sugársebészet indikációs köre: arteriovenosus malformáció, akusztikus
neurinomák, meningiomák, hypophysis adenoma.

Ktg. hatékonyság/Eredményesség/Hatásosság

Túl korai bármilyen
következtetés levonása
Az SRS eredményessége
vonatkozásában,
a módszer azonban
relatíve biztosnságos és
hatásos. Az SRS
kevesebb ráfordítást
igényel
(olcsóbb).

A költség-hatékonysági
elemzés a kb. CAN
$7100/QALY
inkrementális
költség-hatékonysági
arányt elfogadhatónak
itéli.

A tanulmány szerint
nem bizonyított, hogy a
Gamma-kés vagy a LINAC az eredményesebb módszert. Mindent
egybevetve a CEDIT –
akárcsak 1991 óta publikált korábbi elemzéseiben – jelenleg sem talált
meggyõzõ érvet amellett, hogy az országban
GK-t telepítsenek, ezt
nem ajánlja. Az indokok
között szerepel, hogy a
LINAC-kal végzett kezelés sokkal kevésbé
költséges, mint a GK.

Következtetés/
Megjegyzés

220 / SZTEREOTAXIÁS
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1997
október

1997

Év

2005.12.09.

Stereotactic
radiosurgery for
metastases to the
U.S.Department
brain:
of Veteran Affairs, 1997
a systematic
Technology
december
review
Assessment Unit
of published
studies of
effectiveness

CEDIT-Comité
d’Evaluation et de
Diffusion des
Innovations
Technologiques

CEDIT-Comité
d’Evaluation et de
diffusion des
innovations
Technologiques

Megjelenés/
Kibocsátó
szervezet

Cím

Szerzõ/ Szerkesztõ/ a kiadványt jegyezte
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2000

ANAES- Agence
ANAES-Agence
Clinical and
Nationale
Nationale
economic
d’Accréditation
d’Accréditation
evaluation of
et d’Évaluation stereotactic brain et d’Évaluation
Santé
Santé
radiosurgery

Meg kell határozni
a kezelendõ betegek
számát, ennek
függvényében
az installálandó eszközök
mennyiségét és tipusát,
valamint a betegutakat.
Önálló (saját) költség-hatékonysági és/vagy eredményességi elemzést nem tartalmaz. Az
irodalom alapján az SRS összehasonlító hatásossága az egyéb opciókkal szemben nem itélhetõ meg. Szintén nem tehetõ különbség a különbözõ SRS módszerek között. Az SRS a
mikrosebészet alternatívájának tekinthetõ acusticus neurinoma, agyi metasztázisok, agyalapi meinigeomák és AVM eseteiben. Kritikus helyen levõ AVM kezelésében az egyetlen
hozzáférhetõ terápiás lehetõség.

SZTEREOTAXIÁS
Az SRS alternatíva,
de nem elsõdlegesen
választandó opció
az acusticus neurinoma
kezelésében.

Az SRS széles körben
használatos agyi
metasztázis,
arteriovenosusos
fejlõdési
rendellenességek (arteriovenous
malformations),
valamint acusticus neurinoma esetén.

Következtetés/
Megjegyzés

10:00

Önálló költség-hatékonysági és/vagy eredményességi elemzést nem tartalmaz. .Az SRS lehetséges kezelési alternatíva a mikorsebészet mellett akusztikus neuroma esetén. De a
mikrosebészet az elsõdleges kezelési opció. Módszertanilag igen gyenge tanulmányokból
nyert bizonyítékok szerint az SRS hatásos akusztikus neuroma esetén. Ugyancsak igen kevés gyenge dokumentáció áll rendelkezésre arra vonatkozólag, hogy az SRS vagy a
mikrosebészet-e az eredményesebb?

Önálló (saját) költség-hatékonysági és/vagy eredményességi elemzést nem tartalmaz. Az
SRS-t hasznosnak találták neurológiai betegségek kezelésében, habár az eredményességre vonatkozó bizonyítékok minõsége -különösen a hosszú távú kimenetelre vonatkozóan - korlátozott. Jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a LINAC vagy a GK kezelés eredményesebb-e. Albertában egy eset ára CAN $4,000 volt. Néhány esetben az SRS olcsóbb alternatívát képvisel, mint a sebészet.

Ktg. hatékonyság/Eredményesség/Hatásosság

2005.12.09.

összefoglaló
(angol nyelvû)
és ajánlás
szisztematikus
áttekintés alapján

szisztematikus
áttekintés

1999

8

Típus

AHFMR – Alberta
Heritage
Foundation for
Medical Research

Treatment
options for
acoustic neuroma

Wendy L.
Schneider –
David Hailey

7

Év

szisztematikus
áttekintés

Stereotactic
radiosurgery:
options for
Albertans

Wendy L.
Schneider –
David Hailey

Megjelenés/
Kibocsátó
szervezet

AHFMR – Alberta
Heritage
1998
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Medical Research
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Cím

Gamma knife
radiosurgery

Szerzõ/ Szerkesztõ/ a kiadványt jegyezte

Kristen HowardDr. Martin
Stocker, MSAC

Sorszám

10

Év

Típus

Ktg. hatékonyság/Eredményesség/Hatásosság

Nem költség-hatékonysági szempontú áttekintés, azonban részletes költség-vizsgálatot tartalmaz. A gamma-kést leggyakrabban az alábbi indikációkban használják: arteriovenosus malformációk, rosszindulatú agyi metasztázisok, akusztikus neuroma, gliatumor, hypophysis tumor, meningioma, tobozmirigy tumor.1) Agyi arteriovenosus malformáció: a betegek 85-100 %-án teljes (mikrosebészeti) excíziót hajtanak végre, akár 15
%-os állandó neurologiai komplikáció arány kíséretében. A kicsi, könnyen hozzáférhetõ
elemzõ tanulmány AVM-ek esetében a teljes excízió aránya 94-100 %-ra növekszik, miközben az állandó neMSAC-Medicare
urológiai komplikációk aránya kevesebb, mint 5 %. A 2-éves obliterációs ráta a LINAC
2000
(szisztematikus
Services Advisory
esetében 44-68 %, a gamma-kés esetében 26-45 %. A tanulmány szerint a sugársebészet
október
áttekintés és
Committee
költségszámítás) eredményes kezelésnek tûnik megfelelõen szelektált betegek egyes csoportjainál: pl. nehezen hozzáférhetõ léziók vagy magas kockázattal járó sebészeti beavatkozás esetén. 2)
Agyi metasztázisok: az egyetlen, kis randomizált vizsgálat szerint a „sugársebészet+WBRT” enyhén javította a lokális tumor-kontrollt a „csak” WBRT-hez képest, habár túlélés nem változott.
A betegek közel 10%-nál hosszú-távú komplikációként sugárnekrozis alakul ki. A
LINAC és a gamma-kés eredményességének összehasonlításához nem áll rendelkezésre
elégséges információ. 3) Acusticus neurinoma: a mikorsebészeti eltávolítás látszólag hasonló ‘outcome’-ot eredményez, mint a sugársebészeti eljárások, különösen azon betegek esetében, akik relatív kicsi tumorral rendelkeznek. AZ ‘outcome’ valószínûleg jobban
függ a kezelést végzõ csapat tapasztalatától, a képalkotás minõségétõl, valamint a kezelés
tervezésétõl, mint attól, hogy sebészeti vagy sugárzási megközelítést használunk. A sugársebészet eredményes kezelés lehet a betegek körültekintõen szelektált csoportjánál:pl.
sebészetileg nehezen hozzáférhetõ léziók vagy magas kockázattal járó sebészeti beavatkozások esetén.
A gamma-kés esetében a berendezés alkalmazásának kezelésenkénti költsége $4,188
( ha 200 db kezelés/évvel számolnak, 14 évben határozzák meg a berendezés élettartamát, a sugárforrást 7 évente cserélik) és $20,581 (ha évente 50 beteget kezelnek, 10 év
a berendezés élettartama, a sugárforrást 5 évente cserélik) között változik. A LINAC
esetében a berendezés kezelésenkénti költsége $1,614 (200 db kezelés/év, 14 éves berendezés-élettartam) és $11,607 (50 db kezelés/év, 10 éves berendezés-élettartam) között változik. Az elemzés szerint a gamma-kés szcenáriótól függõen 1,7-2,9-szer drágább
eljárás, mint a LINAC. A gamma-kés eredményességét, biztonságosságát még nem határozták meg meggyõzõen, valamint nem készült valódi/teljes egészségügyi közgazdasági értékelés a készülék szerepével kapcsolatban.
A tanulmány következtetése, hogy a sugársebészet eredményes kezelés lehet arteriovenosus malformációval vagy akusztikus neuromaval rendelkezõ betegek gondosan szelektált csoportjánál. Pl. azon betegek esetében, akiknél sebészetileg nehezen hozzáférhetõ léziókat hordoznak vagy magas kockázattal járna a mûtét.

Megjelenés/
Kibocsátó
szervezet

A MSAC rendelkezésre
nem áll elfogadható bizonyíték a gamma-kés
és komparátorai eredményességének, biztonságának, költség-hatékonyságának átfogó
értékeléséhez. Ezért a
MSAC azt ajánlja, hogy
átfogó értékelés elkészítése elõtt ne támogassák további közpénzekbõl ezt az eljárást.

Következtetés/
Megjegyzés
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Wessex Institute
for Health
Research and
Development

ATEMIS
(Montreal,
Québec)

The Cochrane
Database of
Systematic
Review

SBU-Swedish
Council on
Technology
Assessment in
Health Care

Cím

Stereotactic
radiosurgery
for brain
tumours and
arteriovenous
malformations

Gamma knife
and linear
accelerator
stereotactic
radiosurgery

Interventions for
treating brain
arteriovenous
malformations
in adults

Stereotactic
radiosurgery in
treating
arteriovenous
malformations
of the brain

Michell, A.W.

Raouf HassenKhodja

Al-Shahi, R. –
Warlow, C.P.

SBU-Swedish
Council on
Technology
Assessmnet in
Health Care

11

12

13

14

Szerzõ/ Szerkesztõ/ a kiadványt jegyezte

Sorszám

2002
január

figyelmeztetõ
összefoglaló
(angol nyelvû)

protokoll

A tervezett rendszerezett áttekintés a betegség kezelésére vonatkozó összes technológiát kívánja értékelni.

Rövid, un „SBU-alert”rõl van szó, mely különösen éles kritikát fogalmaz meg az AVM
esetében az SRS technológia bizonyítékainak
gyengeségérõl és a
költség-hatékonységi
bizonyítékok teljes hiányáról

Költség-hatékonysági és/vagy eredményességi elemzést nem tartalmaz. A tervezett és az
e tárgykörben szükségesnek ítélt rendszerzett irodalmi áttekintés módszertanát írja le.

Költség-hatékonysági elemzést nem tartalmaz. A figyelmeztetés szerint az SRS kezelés
relatív elõnyeirõl, kockázatairól és mellékhatásairól rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok és dokumentáció minõsége gyenge. Egyáltalán nincs költség-hatékonysági dokumentáció. A svéd jelentés szerint a gamma-kés használata, az arteriovenosus fejlõdési
rendellenesség (AVM) kezelésében, a betegek 60-84%-nál sikeres volt. A legjobb eredményeket a kicsi AVM-ek esetében érték el. A betegek kb. 10%-nál figyeltek meg idõszakos
neurológiai problémákat az SRS kezelés után. Tartós neurológiai károsodás miatti komoly
komplikációkban szenvedõ betegek aránya 4%.

A tanulmány Az SRS hatásosságát bizonyítottnak tekinti (alternatívaként a konvencionális sebészet mellett, elõre látható beavatkozási nehézségek és valószínûsíthetõ komplikációk esetén) a következõ diagnózisokban: metasztázisok, AVM, meningeomák, akusztikus
neurinóma. Az SRS igéretesnek látszik továbbá agyalapi adenomák, bizonyos agyapi tumorok és néhány funkcionális rendellenesség kezelésére. 7 millió lakosra évi 300 beavatkozással számol. Leszögezi, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a dedikált LINAC-al vagy a
GK-val végzett kezelés eredményesebb. Megállapítja, hogy azonos számú beteg esetén a
legolcsóbb az adaptált LINAC, ezt követi a GK és a legköltségesebb a dedikált LINAC.
Egyedül a pontosság alapján azonban a GK telepítését ajánlja.

SZTEREOTAXIÁS

2002
január

Minden szempontot
(terápia pontossága,
költségek) egybevetve
a tanulmány az adott
kanadai tartományban
1 GK egység telepítését
javasolja.

Önálló (saját) költség-hatékonysági elemzést nem tartalmaz. Az eredményesség vonatkozásában az áttekintés szerint az eddigi kutatások nem eléggé érettek.

Következtetés/
Megjegyzés

Az SRS esetleges elõnyeinek mértéke (a hagyományos sebészeti
eljárásokhoz, a WBRThez ill. az atériás embolisatióhoz vagy bármely más konvencionális stratégiához képest)
nem becsülhetõ. Bizonytalan az optimális
kezelési stratégia is.

Ktg. hatékonyság/Eredményesség/Hatásosság

10:00

szisztematikus
áttekintés, HTA
és ajánlás

áttekintés

Típus
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2002
május

David Hailey

AHFMR – Alberta
Heritage
Foundation
for Medical
Research

Stereotactic
radiosurgery:
an update

16

2002
április

15

The Cochrane
Database of
Systematic
Review

Stereotactic
radiosurgery for
acoustic neuroma

Howard, K. –
Ghersi, D. –
Vonau, M.

Év

Megjelenés/
Kibocsátó
szervezet

Cím

Szerzõ/ Szerkesztõ/ a kiadványt jegyezte

Sorszám

Más HTA elemzésekkel egybehangzóan megállapítható, hogy csak
korlátozottan bizonyítható az SRS eredményessége a konvencionális eljárásokkal
szemben. Arra sincs
bizonyíték, hogy bármelyik SRS technológia eredményességben
felülmúlná a másikat.

Kérdéses az újabban egyre gyakrabban használt
frakcionált sugárterápia szerepe, a CK (cyber knife) eredményességérõl pedig még csak
korai adatok vannak. A
GK a standard/módosított LINAC-hoz képest igen költséges, a dedikált LINAC költségei
pedig egyelõre nehezen
becsülhetõk.
Az AHFMR tanulmánya szerint az Egyesült Államokban (1998) a gamma-kés használatával való kezelés $28,000-$30,000 került. A Albertában (Kanada) $4,000, míg Ontarioban
$8,000-$11,000 került egy LINAC kezelés. Az áttekintésben táblázatos formában említést tesznek korábbi tanulmányokról is. Mehta et al. által készített elemzés eredménye,
hogy az SRS+WBRT inkrementális költség-hatékonysági növekménye US$ 12,289/ megmentett életév a „csak” WBRT használatához képest. Míg ugyanezen alternatívák költséghasznossági növekménye US $10,573/ QALY. Porter et al. által készített tanulmányban, kicsi arteriovenosus fejlõdési rendellenesség esetén, a sebészet további 0,98 QALY eredményez a LINAC-hoz képest, CAN $6,937 költségnövekmény mellett. Így az inkrementális költség-hasznossági növekmény CAN $7,100 a sebészetileg kezelt betegek esetében.

A szóbanforgó kórkép
SRS-kezelésének
eredményességére
vonatkozó
rendszerezett
bizonyítékok hiányát
hangsúlyozza.

Következtetés/
Megjegyzés

224 / SZTEREOTAXIÁS
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Önálló (saját) költség-hatékonysági elemzést nem tartalmaz.1) Acusticus neurinoma: Az
SRS alkalmazása hasznos azon esetekben, ahol a sebészeti eljárás elfogadhatatlan kockázattal járna vagy hiányzik a beteg hozzájárulása. 2) AVM: A mikrosebészet és az SRS egymást kiegészítõ technológiák. Azon esetekben, ahol a lézió biztonságosan kimetszhetõ, a
sebészeti eljárás részesítendõ elnyõbe. 3) Trigeminus neuralgia: a kezelésben az SRS helye még nem egyértelmû. 4) Agyi metasztázisok: válogatott betegek esetében az SRS és
a teljes agyi sugárterápia hatásobbnak bizonyult, mint a sugárterápia magában. 5) Agydaganat: az SRS hasznos adjuváns terápiás lehetõséget biztosít, habár rosszindulatú glioma
esetén kevésbé sikeresen használható. Jelentõsége olyan esetekben mutatkozik meg, amikor a sebészet nem lehetséges vagy nagy kockázattal jár. 6) Epilepszia: a kezelésben elfoglalt helye még nem egyértelmû.

Költség-hatékonysági és/vagy eredményességi elemzést nem tartalmaz. A tervezett és az
e tárgykörben szükségesnek ítélt rendszerzett irodalmi áttekintés módszertanát írja le.

Ktg. hatékonyság/Eredményesség/Hatásosság
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Megjelenés/
Kibocsátó
szervezet

Medical Advisory
Secretariat,
Ontario
Ministry
of Health and
Long-Term Care

Cím

Gamma Knife;
Health
Technology
Scientific
Literature
Review

Szerzõ/ Szerkesztõ/ a kiadványt jegyezte

Medical Advisory
Secretariat,
Ontario Ministry
of Health and
Long-Term Care

Sorszám

17

szisztematikus áttekintés

Típus

SZTEREOTAXIÁS
Ez utóbbit éppen ezért
nem helyettesítõ, hanem kiegészítõ lehetõségként javasolják alkalmazni ezekben a kivételes esetekben hangsúlyozva a GK-val kapcsolatos további kutatások
fontosságát is.

Az összesített áttekintés ismeretében a tanulmányt jegyzõ számos
onkológus, radiológus
és idegsebész szakember egybehangzó véleménye szerint a tumorhoz kapcsolódó indikációkban a LINAC a GKval azonos eredményességet biztosít. Mivel Ontario államban van megfelelõ LINAC berendezés ezért – az elõbbi
tény figyelembe vételével – ezt a technológiát
tekintették a legalkalmasabbnak, bár bizonyos
esetekre elismerték a
GK technikai elõnyeit.

Következtetés/
Megjegyzés

10:00

4) Rekurrens primér agytumorok esetében, elsõ vonalbeli WBRT-t követõen alkalmazott SRS bizonyíthatóan elõnyös (3. szintû bizonyíték). 5) Rekurrens agyi metasztázisok
esetében a GK jobb eredményt ad a lokális tumor-kontrollban, mint a LINAC (3. szintû
bizonyíték) ugyanakkor a 13%-os javulás mellett 22% volt a súlyos neurotoxicitás aránya,
melynek 42%-a irreverzibilis, és 3%-os volt a neurotoxicitás-okozta halálozás 6)
Trigeminus neuralgia esetében a gamma kés 90%-ban vezet a fájdalom csökkenéséhez,
függetlenül az elõzõ kezelésektõl (3. szintû bizonyíték) és ez a jó eredmény valószínûleg
az eszköz célzási precizitásának köszönhetõ.

Eredményességi (effectiveness) elemzés. Költség-hatékonysági vizsgálatot nem tartalmaz.1) A sebészileg hozzáférhetetlen AVM vagy akusztikus neurinóma SRS kezelése (függetlenül annak tipusától -LINAC vagy GK- ) eredményes (3. szintû bizonyíték), de általában e két betegség kezelésében a legjobb eredményt a mikrosebészet adja (3. szintû bizonyíték). 2) Az akusztikus neurinomAz SRS kezelésekor a frakcionált LINAC kevesebb
szövõdményt okoz, mint a GK (3. szintû bizonyíték). 3) Agyi metasztázisok elsõ vonalbeli kezelésekor az SRS semmi elõnnyel nem bír a WBRT-vel szemben (1. szintû - legerõsebb - bizonyíték), továbbá nincs bizonyíték arra, hogy a sebészeti excisio elõnnyel bír az
önmagában alkalmazott WBRT-vel szemben.

Ktg. hatékonyság/Eredményesség/Hatásosság
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május
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Andrew Dillon

19
útmutató

Költség-hatékonysági elemzést nem tartalmaz. Trigeminus neuralgia gamma-kés kezelése
eredményessége és biztonsága tekintetében kétségek merülnek fel (az alternatív technológiákkal összehasonlítva).

Úgy találták, habár Az SRS átlagosan $1,000-al drágább, csupán az elvesztett munkaidõt
tekintve az SRS $850-ral olcsóbb, mint a mikrosebészet. A tanulmány készítõi szerint, habár a becslés számos bizonytalanságot hordoz, az indirekt költségek alacsonyabbnak tünnek az SRS technológiák esetében. A betegek költségei SRS esetén 1/6-a mikrosebészetének.

Önálló (saját) költség-hatékonysági elemzést nem tartalmaz. A tanulmány szerint a gamma-kés, a LINAC és a cyber-kés között nincs különbség a mûtéti pontosságot tekintve.
A különbözõ SRS eljárások, valamint a mikrosebészet eredményességére vonakozóan, a
rendelkezésre álló információk minõsége korlátozott. Egy feldolgozott korábbi elemzés,
melyben a mikrosebészet és a teljes agyi sugárterápia kombinációját (WBRT), valamint a
gamma-kés és WBRT kombinációját hasonlították össze, megmutatta, hogy a “mikoresebészet+WBRT” US $32,149-ba; a „gamma-kés+WBRT” US $24,811-ba kerül megmentett életéveként. Az egyes alternatívákat a WBRT-hez hasonlítva a megmentett-életévenkénti inkrementális költség-hatékonyság a következõ: US $52,384 (mikrosebészet+WBRT); US $40,648 (gamma-kés+WBR). A költségek modellezésében (100 beteget kezeltek) a gamma-kés átlag költségére CAN $14,567-t; a LINAC-ra CAN $14,889t, míg a cyber-késre CAN $16,690-t kaptak. AZ elemzésben figyelembe vettek néhány direkt egészségügyi költségeken felüli kiadást is.

Ktg. hatékonyság/Eredményesség/Hatásosság

Az áttekintés szerint
trigeminus neuralgia
esetén az SRS hatásossága és biztonságossága nem megfelelõen
alátámasztott. Számos
alternatív technológia
áll rendelkezésre. Nem
ismertek a kezelés
hosszú-távú következményei. A GK alternatíva esetleges választása esetén erre fokozottan fel kell hívni a
betegek figyelmét.

Mindent egybevetve a
tanulmány az adott kanadai területre 1 dedikált egység telepítését
ajánlja.

Társadalmi nézõpontot
is figyelembe véve Az
SRS lényegesen költségtakarékosabb megoldás,
mint a mikrosebészet. A
tanulmány felhívja a figyelmet arra, hogy 100
eset/év kezelésszámmal
az SRS egységek csak
gazdaságtalanul mûködtethetõk

Következtetés/
Megjegyzés

10:00

2003
szeptember

költség-elemzõ
tanulmány
(tájékoztató)
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NICE-National
Institute for
Clinical
Excellence

Stereotactic
radiosurgery
for trigeminal
neuralgia using
the gamma knife

Arto Ohinmaa

18

Megjelenés/
Kibocsátó
szervezet

Cost estimation
AHFMR - Alberta
of stereotactic
Heritage
radiosurgery:
Foundation for
application to
Medical Research
Alberta

Cím

Szerzõ/ Szerkesztõ/ a kiadványt jegyezte
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Megjelenés/
Kibocsátó
szervezet

The Cochrane
Database of
Systematic
Review

NICE-National
Institute for
Clinical
Excellence

Cím

Surgery versus
radiosurgery for
patients with a
solitary brain
metastasis from
non-small cell
lung cancer

Stereotactic
radiosurgery for
trigeminal
neuralgia using
the gamma knife

Szerzõ/ Szerkesztõ/ a kiadványt jegyezte

Fuentes, R. –
Bonfill, X. –
Expósito, J.

NICE-National
Institute for
Clinical
Excellence

Sorszám

20

21

útmutató

protokoll

Típus

Költség-hatékonysági elemzést nem tartalmaz. A trigeminus neuralgia gamma-kés kezelése eredményessége és biztonsága alapján (az alternatív technológiákkal összehasonlítva)
ajánlható terápiás alternatíva (az ajánlás tartalma ellentétes az egy évvel korábban kiadott
útmutatóban foglaltakkal!) .

Költség-hatékonysági és/vagy eredményességi elemzést nem tartalmaz. A tervezett és az
e tárgykörben szükségesnek ítélt rendszerzett irodalmi áttekintés módszertanát írja le.

Ktg. hatékonyság/Eredményesség/Hatásosság

Az áttekintés szerint
trigeminus neuralgia
esetén az SRS hatásossága és biztonságossága – korlátozottan
ugyan, de – bizonyított. Az SRS kezelt betegek között a visszaesés gyakoribb szklerosis multiplex fennállása és atipusos neuralgiában szenvedõ betegek esetében.

Az
összahasonlító
eredményesség vonatkozásában a rendszerezett bizonyítékok hiányára hívja fel a figyelmet.

Következtetés/
Megjegyzés
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2.sz. melléklet: A szövegben és az 1. sz. mellékletben
elõforduló rövidítések jegyzéke és magyarázata
WBRT
GK
ICER
SRS
LINAC
CEDIT

HTA
CK
QALY
MSAC
ANAES
AHFMR

AVM
ATEMIS
SBU
NICE
EBM

Whole Brain Radiotherapy = teljes agyi sugárterápia
Gamma Knife = gamma-kés
inkrementális költség-hatékonysági arányszám
szereotaktikus sugársebészet
lineáris gyorsító-berendezés
Comité d’Evaluation et de diffusion des innovations Technologiques =
a franciaországi egészségügyi technológia-értékelõ intézet az innovatív
módszerek minõsítésére
Health Technology Assessment = egészségügyi technológia-értékelés
Cyber Knife = “cyber-kés” azaz komputer- ill. robot-vezérelt sugársebészeti
eszköz
Quality Adjusted Life Year = minõséggel súlyozott életév
Medicare Services Advisory Committee = ausztrál, az egészségügyi
technológia-értékelés elvei szerint mûködõ tanácsadó testület
Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation Santé = a francia
egészségbiztosító egészségügyi technológiákat (is) minõsítõ szervezete
Alberta Heritage Foundation for Medical Research = kanadai (Alberta
tartományi) kutató-intézet, melynek egyik fõ profilja az egészségügyi
technológiák értékelése
arterio-venosus malformatio = speciális agyi érfejlõdési rendellenesség
Agence d’évaluation des Technologies Et des Modes d’Intervention en Santé =
kanadai (Québec tartományi) egészségügyi technológia-értékelõ intézet
Swedish Council on Technology Assessment in Health Care = a svéd
technológia-értékelõ intézet
National Institute for Clinical Excellence = az Egyesült Királyság
technológia-értékelõ intézete
Evidence Based Medicine = bizonyítékokon alapuló orvoslás
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3. sz. melléklet: A tudományos bizonyítékok
hierarchiája

A bizonyítékok hierarchiája (Goodman C.*)
A tanulmány típusa (design)

A bizonyíték szintje

Nagy randomizált, kontrollált vizsgálat (RCT) és/vagy RCT-k szisztematikus áttekintése
Nem publikált, de nemzetközi kongresszuson elfogadott nagy randomizált,
kontrollált vizsgálat (RCT)
Kis randomizált kontrollált vizsgálat
Nem publikált, de nemzetközi kongresszuson elfogadott kis randomizált
kontrollált vizsgálat

(ereje)
1
1(g)
2
2(g)

Nem randomizált parallel (egyidejû) kontrollos vizsgálat

3a

Nem randomizált kontrollált vizsgálat un. “historikus” kontrollal

3b

Követéses vizsgálat (adatbázisból vagy regiszterbõl)

3c

Eset-sorozat (esetkontrollos) vizsgálat, többcentrumú

3d

Nem publikált, de nemzetközi kongresszuson elfogadott eset-sorozat
(esetkontrollos) vizsgálat, többcentrumú

3d(g)

Eset-sorozat (esetkontrollos) vizsgálat, egycentrumú

3e

Retrospektív vizsgálat

3f

Modellezés
Szakértõi vélemény (review)

4

Konszenzuson alapuló útmutató

4

*Goodman C. Literature searching and evidence interpretation for assessing health care practice.
Stockholm: SBU. Swedish Council on Technology Assessment in Health Care, 1993
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4.sz. melléklet: Sugárterápia és sztereotaxiás sugársebészet
igénybevételi adatai Magyarországon 2004-ben

Esetszám

Kezelt betegek száma

Rosszindulatú
agydaganatok

Más
daganatok

Összesen

Rosszindulatú
agydaganatok

Más
daganatok

Összesen

1 032

37 188

38 220

511

17 887

18 398

580

22 583

23 163

278

10 678

10 956

360

11 767

12 127

198

6 225

6 423

0 56

000 159

000 215

46

000 145

000 191

36

2 697

2 733

16

2 490

2 506

Sugárterápia
összesen
LINAC
kezelés

000

60Co-

kezelés

000

Sztereotaxiás

00

sugárkezelés
Egyéb
kezelés

000

Barbara Borcsek, Imre Boncz M.D., Csaba Dózsa, Dr. Júlia Nagy, Csilla Andrea Reszegi
The Systematic Literature Review of the Gamma Knife c., 2005-ben Rómában az INAHTA kongresszusán tartott elõadása
alapján (Gyógyinfok 2004-es adatai)

5. sz. melléklet: Sugárterápiás berendezések Magyarországon

Részecskegyorsítók
Lineáris gyorsító

14

Ciklotron

2
Más sugárterápiás eszközök

60Co

3

192Ir

4

Barbara Borcsek, Imre Boncz M.D., Csaba Dózsa, Dr. Júlia Nagy, Csilla Andrea Reszegi
The Systematic Literature Review of the Gamma Knife c. 2005-ben Rómában az INAHTA kongresszusán tartott elõadása
alapján (Gyógyinfok 2004-es adatai)
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6. sz. melléklet: SRS terápiára szoruló betegek száma
Magyarországon

Javallatok

Incidencia

Magyarországra

SRS-re alkalmas

vetítve

esetek %

SRS-re alkalmas
esetek száma
Magyarországon

Központi
idegrendszer

11/100 000/év

1100

Malignus

5/100 000/év

500

15%

73

Benignus

6/100 000/év

600

30%

181

AVM

1/100 000/év

100

33%

33

Metasztázisok

11/100 000/év

1100

24%

267

2/100 000/év

200

33%

67

daganatai

Trigeminus
neuralgia
Összesen

621

A táblázat az AHFMR 2003-ban készült tanulmánya incidencia-adatainak felhasználásával készült. Az SRS kezelés lehetséges %-os arányszáma ugyanezen tanulmányból származik.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az AHFMR tanulmány alapján hazánkra számítható incidencia
adatok a primér malignus és metasztatikus tumorok vonatkozásában (összesen 1600/év) jó egyezést mutatnak a 4. sz. melléklet táblázatában található sugárterápiás hazai (az igénybevételen alapuló) betegszámmal (511) akkor, ha tekintetbe vesszük, hogy Magyarországon szakértõi vélemények szerint az ilyen betegségekben szenvedõknek jelenleg csupán 1/3-a részesül sugárkezelésben.
A fentiekbõl az is következik, hogy a táblázatban feltüntetett 600 körüli, SRS-re vonatkozó
összbetegszám egyelõre hazánkban maximális, és valószínûleg túlbecsült betegszámot jelent. Reálisnak a 400 körüli éves betegszám tekinthetõ, melynek fokozatos bõvülése várható az elkövetkezendõ évek folyamán. E becslést támasztja alá a nagy összefoglaló közlemények 1998 óta gyakorlatilag változatlan – a betegszámra vonatkozó – elõrejelzése, mely 40-60/ 1 millió lakos/évben
jelöli meg az SRS terápiára alkalmas betegek számát.

Irodalom:
Ohinmaa A. Cost estimation of stereotactic radiosurgery: application to Alberta IP 14 Information Paper. Alberta Heritage
foundation for medical research. May 2003.
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Intézetünk két telephelyen mûködõ könyvtára (a központi épületben – VIII., Szentkirályi u. 21.
és az Egészségügyi Minisztérium épületében – V., Arany János u. 6-8.) az ESKI új feladataihoz igazodva, orvos-egészségügyi könyvtárból egészségpolitikai könyvtárrá alakult át. Közel egy éve az
egészségpolitika (népegészségügy, egészségügyi szervezés, egészségügyi közgazdaságtan, egészségügyi menedzsment, egészségügyi informatika stb.) témakörébe tartozó irodalmat gyûjti.

A

2006.

ÉVI KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK JEGYZÉKE

VIII. Szentkirályi u. 21
➤ ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE (USA)
➤ BRITISH JOURNAL OF HEALTH CARE COMPUTING AND INFORMATION MANAGEMENT (GBR)
➤ BULLETIN OF MEDICAL ETHICS (GBR)
➤ BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION (CHE)
➤ CRITICAL PUBLIC HEALTH (GBR)
➤ THE EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS (DEU)
➤ EVIDENCE-BASED MEDICINE (GBR)
➤ F & W - FUEHREN UND WIRTSCHAFTEN IM KRANKENHAUS (DEU)
➤ HEALTH; RISK & SOCIETY (GBR)
➤ INFORMATION MANAGEMENT AND TECHNOLOGY (GBR)
➤ INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY (GBR)
➤ INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS (USA)
➤ JOURNAL OF CONSUMER HEALTH ON THE INTERNET (USA)
➤ JOURNAL OF HEALTH COMMUNICATION (USA)
➤ JOURNAL OF HEALTH MANAGEMENT (IND)
➤ METHODS OF INFORMATION IN MEDICINE (DEU)
➤ ONLINE INFORMATION REVIEW (GBR)
➤ PHARMACOECONOMICS (NZL)
➤ WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD (CHE)
➤ WHO DRUG INFOMATION (CHE)
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V. Arany János u. 6-8.
➤ AMERICAN JOURNAL OF HEALTH PROMOTION (USA)
➤ AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL QUALITY (USA)
➤ ARZT UND KRANKENHAUS (DEU)
➤ BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION (CHE)
➤ COMPETENCE Hospital Management Forum (CHE)
➤ EUROHEALTH (GBR)
➤ EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH LAW (NLD)
➤ EVIDENCE-BASED HEALTHCARE & PUBLIC HEALTH (NLD)
➤ FAMILY MEDICINE (USA)
➤ GESUNDHEITSWESEN (DEU)
➤ HEALTH ECONOMICS (GBR)
➤ HEALTH POLICY (NLD)
➤ HEALTH SERVICES RESEARCH (USA)
➤ HEALTH TECHNOLOGY TRENDS (USA)
➤ HEALTHCARE FINANCIAL MANAGEMENT (USA)
➤ HEILBAD UND KURORT (DEU)
➤ INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT (GBR)
➤ INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SERVICES (USA)
➤ JOURNAL OF EUROPEAN SOCIAL POLICY (GBR)
➤ JOURNAL OF PUBLIC POLICY (GBR)
➤ JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION – JAMA (USA)
➤ KLINIKMANAGEMENT AKTUELL (DEU)
➤ KRANKENHAUS (DEU)
➤ MEDICAL CARE (USA)
➤ MILBANK QUARTERLY(GBR)
➤ NEWSWEEK (USA)
➤ QUALITY & SAFETY IN HEALTH CARE (GBR)
➤ SOZIALE SICHERHEIT (AUT)
➤ WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD (CHE)
➤ WHO DRUG INFOMATION (CHE)
➤ WORLD MEDICAL JOURNAL (DEU)
http://www.eski.hu/new3/konyvtar/konyvtar.php
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AZ Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (korábban: Medinfo) 18. éve adja ki az egészségügyi
szakdolgozóknak szóló továbbképzõ folyóiratot. A folyóirat, küldetésnyilatkozata szerint, az
ápolás független szakmai orgánuma. Célja, hogy tudományos igénnyel készített írások megjelentetésével elméleti ismeretek átadása mellett a gyakorló szakember tevékenységét is elõsegítse.
A Nõvérben megjelent eredeti közleményeket a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi
Doktori Programja elismeri és beszámítja, a CINAHL nemzetközi ápolási adatbázis referálja és az
Observer Budapest Médiafigyelõ Kft. rendszeresen szemlézi.
Fõszerkesztõ: Baukó Mária
Szerkesztõ: Kujalek Éva
Szerkesztõbizottság: Betlehem József, Kárpáti Zoltán. Szloboda Imréné, Tóth Ibolya,
Dr. Zékányné Rimár Ilona
Szerkesztõség: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 21. Tel./fax: 266-0400, e-mail: nover@eski.hu
Honlap: http://www.eski.hu/new3/kiadv/nover/novindex.htm

A NÕVÉR folyóirat 2005. évi számainak tartalomjegyzéke:

1. SZÁM
EREDETI KÖZLEMÉNYEK
Az egészségtan tanár szerepe és lehetõségei a méhnyakrák szûrésben, Gáspár Antalné
SZAKMAPOLITIKA
Tájékoztatás a Leonardo II. program keretén belül folytatott középszintû ápolásmenedzsment
projektrõl
EREDETI KÖZLEMÉNYEK
Ulcus cruris etiopathogenesise, Kökény Judit
A laryngeális maszk használata az aneszteziológiai gyakorlatban, Kovácsné Barócsi Krisztina
ÁPOLÁSVEZETÉS
Bõvülõ szerepben az ápolásvezetés, Deák Edit
KITEKINTÉS
ESzME - Egyesület a Stroke MegElõzéséért
NÉVJEGY
Az Ápolási Szakmai Kollégium bemutatkozása
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2. SZÁM
EREDETI KÖZLEMÉNY
Határon innen és túl..., Piczil Márta, Dr. Kasza Bálint, Markovic Marija, Dr. Pikó Bettina
MINÕSÉGÜGY
Projektterv egy ápolási protokoll felülvizsgálatára, Szijjártó Éva
MAGYAR ÁPOLÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ROVATA
Az egészségügyi dolgozók fizikai egészségéért, Járomi Melinda, Betlehem József
EREDETI KÖZLEMÉNY
Új rizikófaktor: a homocystein, Hanyeczné Blidár Tünde
AZ ÁPOLÁS GYAKORLATA
A féloldali tüdõeltávolítás mûtéten átesett betegek ápolása, Sági Teodóra
FOTÓPÁLYÁZAT
NÉVJEGY
Magyar Ápolástudományi Társaság

3. SZÁM
EREDETI KÖZLEMÉNY
Nõi szerepek diplomás ápoló hallgatónõk jövõképében, Dr. Feith Helga Judit, Kovácsné Tóth
Ágnes, Dr. Balázs Péter
A „függõ” tartás, lúdtalp prevenciója az óvodáskorú gyermekeknél, Horváth Piroska
Diabetológiai gondozás fontossága kardiovaszkuláris betegségben szenvedõk körében, Németh
Zsanett
GRATULÁLUNK!
Kitüntetések az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából
MINÕSÉGÜGY
Ellátási standardok, Somogyvári Zoltánné
KITEKINTÉS
Figyeljünk a harmincasokra! Emlõrák elleni kampány a fiatal hölgyek egészségéért
EREDETI KÖZLEMÉNY
Az ápoló lehetõségei a koraszülött csecsemõk otthoni ellátásában, Németh Anikó
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai Fõosztályának tájékoztatója pályázati felhívásokról
KITEKINTÉS
Az idõskorúak ellátásának sajátos szempontjai a kálmáncsai szociális otthonban, Czink
Györgyné
NÉVJEGY
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
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4. SZÁM
EREDETI KÖZLEMÉNY
Ápolási beavatkozások hatása a beteg öngondozási képességére a kórházi felvétel és az elbocsátás között, Dr. Zrínyi Miklós, PhD, Dr. Zékányné Rimár Ilona
KÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS
Vállalkozási ismeretek a felsõoktatásban és felnõttoktatásban, Gábor Katalin, Pogány Magdolna,
Kárpáti Csaba, Zoltán Péter
ÁPOLÁSVEZETÉS
Teljesítményértékelésre alapozott szakdolgozói humánerõforrás fejlesztési program a Heves
Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelõintézetben, Szloboda Imréné, Dr. Kocsisné Pap Katalin
KÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS
Átalakuló egészségtudományi felsõoktatás, Betlehem József
GRATULÁLUNK!
Semmelweis Ignác születésének 187. évfordulója alkalmából az egészségügyi miniszter szakmai
elismeréseket adományozott
KITEKINTÉS
Egészségügyi Szakdolgozók Országos Nyilvántartása, Sövényi Ferencné

5. SZÁM
SZERKESZTÕI LEVÉL
Levél az olvasókhoz egy tabu megtörésérõl
EREDETI KÖZLEMÉNY
„A rész önmagában nem gyógyítható …”, Rikkerné Locher Krisztina
GRATULÁLUNK!
Ünnepi kitüntetések – 2005. augusztus 20.
EREDETI KÖZLEMÉNY
Nõk prevenciós lehetõségeinek ismerete a nõgyógyászat körében, Magyarországon, Karamánné Pakai Annamária, Dér Anikó, Németh Katalin
AZ ÁPOLÁSGYAKORLATA
A szájon át (per os) alkalmazott kemoterápiás kezelés hatása a betegek életminõségére, Zatkó Jánosné
A MAGYAR ÁPOLÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ROVATA
Magyarországon és az Amerikai Egyesült Államokban mûködõ szervezett daganatszûrõ programok ajánlásai, Németh Katalin, Szabó László, Dér Anikó, Karamánné Pakai Annamária
AZ ÁPOLÁS GYAKORLATA
A rosszindulatú hematológiai megbetegedések hatása a betegek mindennapi életére, Ujlakánné
Bukovenszki Henrietta, Bognár Beatrix
Az individializált ápolás és a felelõs ápoló lehetõsége hospice részlegen, Légrádiné Tamási Margit
KITEKINTÉS
Egészségügyi Szakdolgozók Országos Nyilvántartása, Sövényi Ferencné
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6. SZÁM
KÉPZÉS, SZAKKÉPZÉS
Az újraélesztés oktatásának aktuális kérdései, Dr. Mészáros-Hornyák
ÁPOLÁSVEZETÉS
Milyen legyen a jó vezetõ az egészségügyben? Sík Andrea
MINÕSÉGÜGY
Az ápolás-szakmai audit módszertana a Heim Pál Gyermekkórházban, Guti Tünde
AZ ÁPOLÁS GYAKORLATA
Szemészeti felmérés táborozó I. típusú cukorbeteg fiatalok körében, Bódi Mónika – Dr. Petõ
Tünde –Dr. B.Tóth Barbara
Pszichózis felmérõ eszköz, Dombóváriné Varga Zsuzsanna
GRATULÁLUNK!
Ünnepi kitüntetések

KÜLÖNSZÁM (június)
Leonardo II. program nemzetközi referencia anyaga
Ajánlások az európai ápolásvezetõk képzésére (A komptencia- irányelvek meghatározásától a
folyamatos képzés megvalósításáig)
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