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Epidemiológia
Demográfiai trendek
Európára a lakosság elöregedésének tendenciája nyomja rá bélyegét. Az Eurostat adatai
alapján 1990 és 2010 között az EU mai tagországaiban átlagosan 3,7 százalékponttal nőtt a
65 év fölöttiek aránya, 2010-ben arányuk 17,4 százalék volt. Az idősek arányának különösen
nagymértékű, 5 százalékpont fölötti növekedése volt tapasztalható Szlovéniában,
Németországban, Olaszországban, a balti államokban és Görögországban. A növekedés
Írországban volt a legalacsonyabb (0,1 százalékpont), Dániában, az Egyesült Királyságban,
Svédországban és Luxemburgban 1 százalékpont alatti. (Eurostat, 2012).
Az Európai Bizottság előrejelzése értelmében a 2010 és 2030 közötti időszakban az EU27
lakosságszáma 501,8 millió főről várhatóan 522,6 millió főre, kb. 4 százalékkal növekszik.
Ugyanezen időszakban a 0-14 év közötti gyermekek arányában 1 százalékpontos (15,6
százalékról 14,6 százalékra), a 15-64 év közötti, munkaképes korú lakosság arányában pedig
5,5 százalékpontos csökkenés várható (67 százalékról 61,5 százalékra).
A vizsgált időszakban a 65 év feletti népesség aránya a 2010-es 17,4 százalékról 2030-ra
várhatóan 23,8 százalékra, 6,4 százalékponttal növekszik. (EC 2012, a)
Az 1. ábra néhány EU tagállamban szemlélteti a 65 év felettiek arányának alakulását a teljes
lakossághoz viszonyítva 2010 és 2030 között. Minden tagállamban növekszik a 65 év fölötti
lakosság aránya az össznépességen belül, de ahogyan az ábrából is kitűnik, Németországban,
Olaszországban és Finnországban az EU-átlagnál nagyobb mértékű növekedés várható.
Ugyanezen időszakban a 80 év felettiek arányában 2,4 százalékpontos növekedés várható
(2010: 4,7 százalék; 2030: 7,1 százalék). (EC, 2012, a)
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1. ábra. A 65 év felettiek aránya a teljes népesség százalékában 2010 és 2030 között

néhány EU-tagállamban
Forrás: EC, 2012, a.

2010-ben a születéskor várható átlagos élettartam az EU27-tagországokban a férfiak
esetében 76,7 év, a nők esetében pedig 82,5 év volt, 2030-ban várhatóan a férfiak esetében
80,2 év, nők esetében pedig 85,4 év lesz. A férfiak esetében tehát 3,5 évvel, a nők esetében
pedig 2,9 évvel növekszik a születéskor várható átlagos élettartam a vizsgált időszakban (2.
ábra).

2.

ábra. A születéskor várható átlagos élettartam a nők és férfiak esetében az EU-27
országokban
Forrás: EC, 2012,a.
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A 65 éves korban várható átlagos élettartam a 2010-2030 közötti időszakban a férfiak
esetében 2,2 évvel növekszik a 2010-es 17,2 évről 2030-ra 19,4 évre, a nőknél pedig 2,1
évvel nő 20,7 évről 22,8 évre (3. ábra). A nők várható élettartama az elkövetkező
évtizedekben is kedvezőbben fog alakulni, mint a férfiaké, és a nemek közötti különbség a
várható élettartam terén 2030-ig nagyjából változatlan marad.

3.

ábra. A 65 éves korban várható élettartam a nők és férfiak esetében az EU-27
országokban
Forrás: EC, 2012,a.

Az EU Kereseti és Életkörülményekre vonatkozó Felmérése (Statistics on Income and Living
Conditions, EU-SILC) alapján 2011-ben az EU jelenlegi tagországaiban a megkérdezettek
átlagosan 31,2 százaléka nyilatkozta, hogy valamilyen hosszan tartó betegségben vagy
egészségügyi problémában szenved. Az egyes tagországok között jelentős eltérések
tapasztalhatók: Bulgáriában (17,9 százalék) és Romániában (20,3 százalék) volt a
legalacsonyabb ez az arány, Finnországban (45,3 százalék) és Észtországban (44,7 százalék)
pedig a legmagasabb. (4. ábra) (Eurostat, EU-SILC, 2011)

4.

ábra. Azon válaszadók aránya, akik hosszan tartó betegségben vagy egészségügyi
problémában szenvednek az EU tagországokban
Forrás: Eurostat, EU-SILC, 2011.
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Ugyanezen uniós felmérés adatai alapján, a tagállamokban a válaszadók átlagosan 17,3
százaléka vallotta, hogy valamely egészségügyi probléma korlátozza mindennapi
tevékenységeiben, legalább az elmúlt fél évben. Máltán (8,2 százalék) és Svédországban (9,3
százalék) nyilatkozták ezt a legkevesebben, Horvátországban és Lettországban (24,9
százalék), ill. Finnországban (24,3 százalék) pedig a legtöbben. (5. ábra) (Eurostat, EU-SILC,
2011)

5.

ábra. Azon válaszadók aránya az EU tagállamokban, akik úgy értékelték, hogy valamely
egészségügyi probléma korlátozza őket mindennapi tevékenységeikben
(min. az elmúlt 6 hónapban)
Forrás: Eurostat, EU-SILC, 2011.

Epidemiológiai tendenciák
A WHO definíciója értelmében a krónikus betegségek hosszan tartó, általában lassú
progressziójú betegségek, amelyek világszerte fő okai a felnőttek megbetegedéseinek és
korai halálozásának, és döntően befolyásolják az életminőséget. A krónikus megbetegedések
alatt elsősorban a kardiovaszkuláris megbetegedéseket, a daganatos betegségeket, a
krónikus légzőszervi megbetegedéseket, a diabéteszt, a mozgásszervi betegségeket, valamint
a mentális betegségeket értik. A felsorolt betegségek előfordulási gyakorisága az idősebb
korosztály esetében magasabb. Az orvostudomány fejlődése, valamint a lakosság
elöregedése következtében (a második világháború után született „baby boom” generáció
tagjai most érik el a nyugdíjas kort) a jövőben a krónikus betegségben szenvedők arányának
növekedése várható.
Összességében véve, a krónikus megbetegedések a betegségterhek legnagyobb részét
képezik Európában, mindez korai halálozást és elveszített egészséges életéveket jelent. A
világ egészét tekintve Európában a legnagyobb a krónikus betegségek terhe. A WHO adatai
szerint a krónikus megbetegedések napjainkban a halálozások 86 százalékát okozzák, és
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2030-ra 52 millió ember életét követelhetik az Európai Régióban1. (EC, 2012, b) Az Európai
Régióban a krónikus betegségek a rokkantsággal terhelt életévekben (DALYs) kifejezett
betegségterhek mintegy 82 százalékáért felelősek, a 60 év fölöttiek esetében már az összes
betegségteher 95 százalékát alkotják. Ugyanakkor a krónikus betegségek terhe abszolút
számokban a legnépesebb, 45-59 év közötti korcsoportra hárul (a krónikus betegségterhek
negyedét viselik) (RIVM, 2012), amely korosztály problémái elvileg nem képezik jelen
elemzések és tanulmány tárgyát, de az ellátórendszer tervezése során mindenképpen
figyelemre méltó körülmény.
Az EU-SILC felmérése alapján a teljes lakosság kb. 31 százaléka szenved valamilyen hosszan
tartó megbetegedésben. Az életkor előrehaladásával ez az arány nő, 65 év felett már a
lakosság 60 százalékát, 85 év felett 70 százalékát érinti valamely krónikus betegség. A
problémát súlyosbítja, hogy számos 65 év fölötti beteg több krónikus betegségben is
szenved egyidejűleg, ami a betegségterheket megsokszorozza. Ebből következően, a
krónikus betegségek jelentik a legnagyobb kihívást az EU azon célkitűzése számára, hogy
2020-ra az uniós polgárok egészségben töltött életéveinek száma 2 évvel növekedjen (EC,
2012, b).
Az egyes betegségcsoportokat tekintve, a rokkantsággal terhelt életévek 24 százalékát a
kardiovaszkuláris megbetegedések, 15 százalékát a daganatos betegségek, 12 százalékát a
mozgásszervi betegségek, 10 százalékát a mentális és viselkedési problémák, 4 százalékát a
krónikus légzőszervi megbetegedések, szintén 4 százalékát az idegrendszeri problémák
(Alzheimer kór, a demencia egyéb formái, Parkinson kór, szklerózis multiplex), 2 százalékát
pedig a diabétesz okozzák (RIVM, 2012).
Az OECD Health at a Glance Europe 2012 tanulmánya (OECD, 2012) szerint a
kardiovaszkuláris megbetegedések képezik a legfőbb halálokot az Európai Unióban2: 2010ben az összes halálozás mintegy 36 százalékát okozták. A leggyakoribb kardiovaszkuláris
halálokok az iszkémiás szívbetegség (ismertebb nevén szívinfarktus), valamint az agyi
keringési zavar (stroke), amelyek együttesen a szív-és érrendszeri betegségek okozta
halálozások 60 százalékáért felelősek, és az EU-ban 2010-ben az összes halálozás egyötödét
okozták. (OECD, 2012) 2010-ben az EU27 országokban az iszkémiás szívbetegségek okozta
halálozások száma 100 ezer lakosra vetítve 76,5 volt. Az egyes tagországok között jelentős
eltérések tapasztalhatók e téren: az iszkémiás szívbetegség okozta mortalitás aránya a balti
országokban, Szlovákiában és Magyarországon volt a legmagasabb (2010-ben 100 ezer főre
több mint 200 halálozás), Franciaországban, Portugáliában, Hollandiában, Spanyolországban
és Luxemburgban pedig a legalacsonyabb (100 ezer főre kevesebb, mint 50 halálozás). Az
Eurostat adatai alapján 2000 és 2010 között az iszkémiás szívbetegség halálozási rátái terén
mintegy 30 százalékos csökkenés volt megfigyelhető (Eurostat, Causes of death statistics,
2012). Az OECD adatai alapján a kilencvenes évek közepe óta a stroke és az iszkémiás

1

A WHO Európai Régiójához tartozik az EU 28 tagállamán kívül Andorra, Monaco, San Marino, Svájc,
Norvégia, Izland, az összes balkáni ország, Törökország, Izrael és a volt szovjet tagköztársaságok is.
2

Az OECD Health at a Glance tanulmánya a 27 tagállam mellett az 5 tagjelölt országot (Horvátország –
2013. július 1-től már tagállam, Macedónia, Montenegró, Szerbia, Törökország) és a 3 EFTA- tagot (Izland,
Norvégia, Svájc) vizsgálta.
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szívbetegség halálozási rátái is csökkentek az EU szinte minden országában. (OECD, 2012). A
WHO a stroke okozta halálozások 1 százalékos csökkenését, a betegséghez kapcsolódó
rokkantsággal terhelt életévek számának pedig 17 százalékos csökkenését jelezte elő az
Európai Régióban 2008 és 2030 között (Busse et al, 2010). Egy másik kutatás azonban arra a
következtetésre jutott, hogy az új esetek számában és a mortalitásban tapasztalható
csökkenés ellenére a stroke gyakoriságának, illetve betegségterhének növekedésére kell
számítani, a lakosság elöregedése, valamint a stroke kezelésében bekövetkező fejlődés
miatt. (Carandang et al, 2006)
A daganatos megbetegedések a második vezető halálokot jelentik az EU-ban: 2010-ben az
összes halálozás 28 százalékát okozták. A daganatos betegségek leggyakoribb típusai a
mellrák, vastagbélrák, tüdőrák és egyéb légzőszervi daganatok, prosztatarák. (OECD, 2012)
2010-ben az EU27 országokban átlagosan 166,9 daganatos halálozás jutott 100 ezer főre. Az
egyes tagállamok között a daganatos mortalitás terén is jelentős eltérések vannak: a keletközép-európai országokban (Magyarország, Szlovákia, Lengyelország, Szlovénia, Csehország),
két balti államban (Lettország, Litvánia), valamint az akkor még tagjelölt Horvátországban
100 ezer főre több mint 190 daganatos halálozás jutott (Eurostat, Causes of death statistics,
2012). A daganatos betegségek halálozási rátái Cipruson, Finnországban, Svédországban és
Svájcban voltak a legalacsonyabbak (100 ezer főre kevesebb, mint 150 halálozás). (OECD,
2012)
2010-ben Magyarországon volt a legmagasabb a tüdőrák okozta halálozások aránya (100
ezer főre 71,3 halálozás), ezt követte Lengyelország, Dánia és Horvátország. Ugyanakkor a
2000 és 2010 közötti időszakban az EU-27 tagállamokban átlagosan 10, 9 százalékkal
csökkent a daganatos betegségek mortalitása. (Eurostat, Causes of death statistics, 2012) Az
OECD adatai szerint a daganatos megbetegedések mortalitási rátáiban minden daganattípus
és mindkét nem esetében csökkenés tapasztalható 1995 óta az EU-ban, de ez alól néhány
ország (Bulgária, Románia, Lettország, Litvánia) kivételt jelent, ahol a daganatos
megbetegedések mortalitása stabil maradt vagy növekedett. (OECD, 2012)
Az OECD adatai szerint 2008-ban 2,4 millió új daganatos megbetegedést diagnosztizáltak az
EU-ban. Ugyanezen év adatai szerint a daganatos megbetegedések kockázata a 75 év alattiak
esetében 26,5 százalék, azaz minden negyedik ember esetében 75 éves kora előtt
diagnosztizálnak valamilyen rákos betegséget. A lakosság elöregedése miatt az új daganatos
esetek számának növekedésére kell számítani a következő évtizedekben. (OECD, 2012)
A légzőszervi megbetegedések képezik a harmadik legfőbb halálokot az EU27 országokban:
a halálozások 8 százalékáért felelősek (RIVM, 2012). 2010-ben 100 ezer főre átlagosan 41,2
légzőszervi halálozás jutott az uniós tagállamokban. A légzőszervi betegségeken belül a
krónikus obstruktív tüdőbetegség (továbbiakban: COPD) volt a leggyakoribb halálok, melyet
a tüdőgyulladás követett. A légzőszervi halálozások döntő többsége a 65 év fölötti
lakosságon belül történt. Az Egyesült Királyságban volt a legmagasabb a légzőszervi
halálozások aránya (100 ezer lakosra 67,7), melyet Dánia, Írország, és Belgium követett
(Eurostat, Causes of death statistics, 2012).
A COPD évente mintegy 250 ezer ember halálát okozza az EU27 országokban, és a
légzőszervi megbetegedések között a legtöbb kiesett munkanapért is felelős (OECD, 2012). A
European Health Interview Survey 2006-2010 között végzett felmérése alapján a betegség
prevalenciája a 15 év fölöttiek esetében nagyon eltérő az egyes országokban: Máltán 1,2
százalék, Magyarországon 4,7 százalék, Törökországban 6,2 százalék. A felmérést 16
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tagországban végezték el, a tagállamokban átlagosan 3,1 százalék volt a COPD prevalenciája.
A nők körében kissé magasabb (3,5 százalék), mint a férfiak esetében (2,9 százalék). A
betegek gyakran dohányzók, vagy korábbi dohányosok, és tüneteik általában 40 éves kor
után jelentkeznek. (OECD, 2012) A krónikus obstruktív tüdőbetegség gyakorisága az életkor
növekedésével nő, így a lakosság elöregedése következtében a betegségterhek
növekedésével kell számolni. Mivel a betegség egyik fő kockázati tényezője a dohányzás,
ezért annak visszaszorítása jelentősen hozzájárulna a betegség gyakoriságának és terheinek
csökkentéséhez. A WHO adatai szerint az Európai Régióban a krónikus obstruktív
tüdőbetegség 2030-ban 270 ezer ember halálát okozhatja (WHO, 2011), a harmadik legfőbb
halálokot képezheti.
Az asztma a leggyakoribb krónikus betegség a gyermekek körében, de a felnőtteket is
jelentős számban érinti. A European Health Interview Survey értelmében a 17 EUtagállamban, ahol a felmérést lefolytatták, az asztma átlagos prevalenciája a 15 év fölötti
lakosság körében 3,8 százalék volt. A tagállamok között jelentős különbségek mutatkoznak:
Franciaországban 7 százalék, Németországban, Magyarországon és Máltán 5 százalék fölötti,
Romániában 1,6 százalék volt azon 15 év fölötti válaszadók aránya, akiknél az elmúlt 12
hónapban asztmás tünetek jelentkeztek. A nők körében általában magasabb volt az asztmás
betegek aránya (4,3 százalék), mint a férfiak körében (3,3 százalék). (OECD, 2012)
A European Health Interview Survey adatai a páciensek saját bevallásán alapulnak, így nem
tükrözik teljes mértékben a valós prevalencia adatokat, különösen az EU új tagországaiban. A
kelet-közép-európai országokban az elmúlt években jelentősen növekedett ugyanis az
asztma, valamint a krónikus obstruktív tüdőbetegség gyakorisága. Valószínűsíthető, hogy
ezekben az országokban az esetek aluldiagnosztizáltsága, alulkezelése jellemző, ezért ezekre
a megbetegedésekre fokozottabban oda kellene figyelni, és a diagnosztikai gyakorlatban is
változások szükségesek. Az asztma és a krónikus obstruktív tüdőbetegség alapellátásban
történő, megfelelő kezelése jelentősen hozzájárulna a betegség súlyosbodásának
megelőzéséhez, valamint a kórházi kiadások csökkentéséhez. (OECD, 2012)
A diabétesz önmagában nem sorolható a legfőbb halálokok közé, ugyanakkor betegségterhe
jelentős, mivel a szív- és érrendszer, a szem, a vese, az idegrendszer állapotát is hátrányosan
befolyásolja. Az Európai Unióban a 20-79 év közötti lakosság több mint 6 százaléka, azaz
mintegy 30 millió fő szenvedett diabéteszben 2011-ben. Az egyes országok között jelentős
eltérések tapasztalhatók: a diabétesz gyakorisága Portugáliában, Cipruson és
Lengyelországban kiugróan magas (9 százalék fölötti), a legalacsonyabb pedig Izlandon,
Svédországban, Norvégiában és Luxemburgban (5 százalék alatti). Amennyiben a betegséget
nem ellenőrzik rendszeresen, a cukorbetegek száma 2030-ra több mint 35 millióra
növekedhet. A 2. típusú diabétesz egészséges táplálkozással és fizikai aktivitással elkerülhető
lenne, de aggodalomra ad okot, hogy az elhízás lakosságon belüli aránya is növekvő
tendenciát mutat (OECD, 2012). A WHO előrejelzése a közvetlenül a diabétesz okozta
halálozások mintegy 20 százalékos növekedését vetíti előre a 2010-2030 közötti időszakban
az Európai Régióban (Busse et al, 2010).
A demencia elsődleges oka az Alzheimer-kór, amely az összes eset 50-75 százalékát teszi ki.
Második leggyakoribb formája a vaszkuláris (érrendszeri) demencia, amely az összes eset 2550 százalékáért felelős. A demencia többi megnyilvánulási formája együttesen a betegség
maximum 25 százalékát alkotja. Ezek közül leggyakrabban a frontális-temporális degeneráció
és a Lewy-test fordul elő, melyek nem egyedülálló betegségek, hanem különböző, ritka
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betegségek spektrumának tekinthetők. Összesen mintegy 30 betegség vagy betegségcsoport
létezik, amelyek a ritka megbetegedések közé tartoznak, vagy ritka esetben demenciához
vezetnek. (Alzheimer Europe, 2013)
A demens betegek lakosságon belüli arányára vonatkozóan különböző kutatások hasonló
eredményekre jutottak. Az Alzheimer’s Association 2013-ban készített szisztematikus
áttekintése alapján a demencia kor szerint standardizált prevalenciája Európa 60 év feletti
lakosságában 5,7 százaléktól 6,93 százalékig terjed. (Prince et al, 2013) A Health at a Glance
Europe 2012 adatai is hasonló képet mutatnak: 2009-ben az Európai Unióban mintegy 6,8
millió 60 év fölötti ember szenvedett demenciában, amely az adott korcsoport kb. 6
százalékát jelenti.
A világ 21 GBD (Global Burden of Disease - globális betegségteher) régiójából három
Európában található3, az alábbi táblázatok demencia adatai ezen régiók szerint
csoportosítottak. Az 1. tábla korspecifikus adatainál Nyugat-Európa esetén metaanalízissel
nyert becslések láthatók, míg Közép-Európa és Kelet-Európa esetén a demencia
prevalenciáját vizsgáló Delphi konszenzus tanulmány becslései találhatók. A kor előre
haladtával erőteljesen növekszik a demencia gyakorisága. (Prince et al, 2013)
1. tábla. A demencia becslései Európa GBD régiói szerint (százalék)
Standardizált
prevalencia 60
év felett

Korcsoportok (év)

Régió
60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90+

Nyugat-Európa

1,6

2,6

4,3

7,4

12,9

21,7

43,1

6,93

Közép- Európa

0,9

1,3

3,3

5,8

12,2

24,7

-

5,78

Kelet- Európa

0,9

1,3

3,2

5,8

11,8

24,5

-

5,70

Forrás: Prince, 2013.

A 2. tábla rámutat arra, hogy Európa három GBD régiója közül Nyugat-Európában van a
legtöbb demenciában szenvedő beteg (a lakosság 7,2 százaléka), ami az összes GBD régió
közül is a legmagasabb arány (a legalacsonyabb a szub-szaharai Afrika nyugati országaiban:
1,2 százalék). (Prince et al, 2013)

3

Az egyes európai GBD régiókba az alábbi országok tartoznak: Nyugat-Európa: Andorra, Ausztria,
Belgium, Ciprus, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Gibraltár, Görögország, Grönland, Izland,
Írország, Izrael, Olaszország, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Monaco, Hollandia, Norvégia, Portugália, San
Marino, Spanyolország, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság. Közép-Európa: Albánia, Bosznia és Hercegovina,
Bulgária, Horvátország, Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szerbia és Montenegró, Szlovákia,
Szlovénia, Macedónia. Kelet-Európa: Belarusz, Észtország, Lettország, Litvánia, Moldovai Köztársaság,
Oroszország, Ukrajna. Forrás: GBD Regions: http://www.gbd.unsw.edu.au/gbdweb.nsf/page/regions
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2. tábla. A 60 év feletti lakosság és a demens betegek száma, a demencia becsült
prevalenciája és növekedési aránya 2030-ig
Demens betegek
száma (millió)

Növekedés
aránya (%)

2010

2030

2010-2030

7,2

6,98

10,03

44

23,61

4,7

1,10

1,57

43

39,30

4,8

1,87

2,36

26

60 év feletti
népesség
(millió, 2010)

Becsült nyers
prevalencia
(%, 2010)

Nyugat-Európa

97,27

Közép- Európa
Kelet- Európa

Régió

Forrás: Prince, 2013.

A Health at a Glance Europe 2012 is kiemeli, hogy a demencia gyakorisága az EU nyugateurópai tagállamaiban (Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Svédország) a
legmagasabb: a 60 év fölötti lakosság 6,3-6,6 százalékát érinti. Ugyanakkor egyes keletközép-európai országokban (Bulgária, Csehország, Szlovákia, Románia), a tagjelölt
országokban (Macedónia, Montenegró, Törökország) és Máltán 5 százalék alatti.
2010-2030 között Európa mindhárom GBD régiójában növekszik a demenciában szenvedő
páciensek aránya, Nyugat-Európában és Közép-Európában hasonló mértékben (44, ill. 43
százalék), Kelet-Európában 26 százalékkal (Prince et al, 2013). A Health at a Glance Europe
2012 tanulmány szintén utal arra, hogy a jövőben várhatóan növekedni fog a demenciában
szenvedők aránya a lakosság elöregedése következtében, ezért a demencia fontos
egészségpolitikai kérdéssé vált számos tagországban. Az országos politikák általában a
demencia korai felismerésére, a demenciában szenvedők számára jó minőségű ellátás
biztosítására, valamint az informális gondozók támogatására irányulnak. (OECD, 2012) Ferri
és munkatársai kutatásukban szintén arra a következtetésre jutottak, hogy az Európai
Régióban a demencia drasztikus növekedésére kell számítani, amennyiben nem kerül sor
hatékony prevencióra és kezelésre. Becsléseik alapján az egyes országokban azonban eltérő
mértékű, 30-50 százalékos növekedés várható – ami nagyjából egybevág a 2. táblában
szereplő becsült adatokkal. (Ferri et al, 2005)
A halálozási ráták általános csökkenése következtében az utóbbi évtizedekben jelentős
növekedés volt tapasztalható a várható élettartam terén. Ugyanakkor bizonyos esetekben a
mortalitás csökkenése a morbiditás növekedésének rovására történt, azaz növekedett a
krónikus betegségben eltöltött életévek száma. A morbiditás, valamint a rossz egészségi
állapot alakulását meglehetősen nehéz előre jelezni. Miközben a mortalitási ráták, valamint
a várható élettartam változásait adminisztratív információk (cenzusok, kérdőíves felmérések)
alapján meg lehet becsülni, az epidemiológiai adatok előrevetítését számos bizonytalanság
nehezíti. A szakirodalomban három különböző elmélet található a várható élettartam,
valamint a rokkantság és a rossz egészségi állapot jövőbeni alakulásának előrejelzésére:
A morbiditás expanziós elmélet (Gruenberg, 1977) szerint a betegségek mortalitásában
tapasztalható csökkenés elsősorban a halálos kimenetelű esetek számának csökkenésével
magyarázható, nem pedig a betegségek prevalenciájában (gyakoriságában) vagy
incidenciájában (új esetek számában) tapasztalható csökkenéssel. Ebből következően a
mortalitás csökkenése a morbiditás, valamint a rokkantsággal terhelt életévek számának
növekedésével jár együtt.
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A morbiditás kompressziós elmélet (Fries, 2003) azt feltételezi, hogy mind a halálozás
bekövetkeztének átlagos ideje, mind az egészségi állapot romlása az élet későbbi
szakaszában fog bekövetkezni. Mivel az egészségi állapot javulása a várható élettartam
növekedésénél gyorsabb ütemben fog zajlani, ezért a morbiditás időtartama a jövőben
várhatóan csökkenni fog. Ebből az elméletből az következik, hogy a várható élettartam
hosszabbodásával a jó egészségi állapotban eltöltött életévek száma is növekedni fog.
A jelenlegi változásokhoz Manton dinamikus egyensúly elmélete áll a legközelebb (Manton
1982), mely szerint a két jelenség együttes hatása érvényesül: a krónikus betegségek
prevalenciája, valamint incidenciája csökken, ugyanakkor a megbetegedések halálos
kimenetelű eseteinek csökkenése a betegségben leélt, ill. rokkantsággal terhelt életévek
számának növekedését eredményezheti.
Összességében megállapítható, hogy tudományos kutatás a megbetegedések jövőbeli
alakulásáról a fenti elméletek alapján nem jutott egyértelmű következtetésre. Az egészségi
állapot javulása feltehetően folytatódni fog, de ezzel egyidejűleg bizonyos egészségügyi
problémák gyakrabban fordulhatnak elő. Egyes, a mindennapi tevékenységeket súlyosan
megnehezítő betegségek (demencia, mozgásszervi betegségek) gyakorisága várhatóan
növekedni fog, miközben egyéb krónikus problémák (kardiovaszkuláris és krónikus
légzőszervi megbetegedések) prevalenciája valószínűleg csökkenni fog (EC, 2012, a).
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Ellátórendszer
A krónikus és rehabilitációs ellátást az egészségügyben ambuláns egyéni vagy csoport
praxisok, egészségügyi központok, szakosodott, vagy több profilú kórházi részlegek,
kórházak, rehabilitációs szakkórházak, szanatóriumok nyújtják. Az alapellátás keretében
nyújtott krónikus ellátás, rehabilitáció a legtöbb esetben összekapcsolódik az otthonápolási
tevékenységgel, amely a betegek önállóságát a lehető legmagasabb szinten próbálja
támogatni.
A krónikus betegség az időskor leggyakoribb velejárója. Az idős krónikus fekvőbetegek
ellátásának szinterei lehetnek a kórházak vagy a szociális szektorba tartozó bentlakásos
intézmények. Vannak országok, ahol ezeket az ellátásokat leválasztották az egészségügyről
és vagy a szociális rendszerbe (pl. Svédország) vagy egy önálló szektorba sorolták (pl.
Portugália). A szociális intézményi szektor szerepe az idős betegek ápolásában – néhány
kelet-európai és dél európai ország kivételével – a legtöbb európai országban meghatározó.
A kórházakban nyújtott egészségügyi ellátási szerves része a társadalomba, munka világába
történő reintegrálódást elősegítő rehabilitáció. Egyes országokban (pl. Szlovénia) a kórházak
rehabilitációval foglalkozó részlegein végzett szakellátás lefedi a teljes rehabilitációs
szolgáltatásspektrumot, így a sebészeti beavatkozások előtti és utáni ellátást, sérülések és
betegségek ellátását és egyéb egészségi állapotot befolyásoló szolgáltatásokat. Másutt (pl.
Dánia) a kórházi rehabilitáció csak a kórházi ellátáshoz kapcsolódik, minden más
rehabilitációs szolgáltatást az önkormányzatok szerveznek. Olaszországban a rehabilitációt
intenzív és extenzív szakaszra osztják. Az intenzív szakasz a betegség poszt akut fázisára
terjed ki és a kórházak nyújtják. Az extenzív szakasz színterei a krónikus kórházak, járóbetegellátó intézmények, otthonápolási szolgálatok, ápolási otthonok, idősek otthonai.
A krónikus betegellátás az országok többségében – szektoron belül és szektorok között is –
széttagolt. Az alapellátást és a szakellátást, illetve még inkább az egészségügyi és szociális
ellátást tekintve elkülönült a szervezet, az irányítás, a szakmai kultúra, a finanszírozás.
Mindez hiányosságokat okoz az ellátásban, rontja az ellátás eredményeit, növeli a
gyógyszerezést és az elkerülhető hospitalizációt. További problémát jelentenek a
szolgáltatások eloszlásában, elérhetőségében országokon belül jellemző egyenlőtlenségek, a
hozzáférést nehezítő, a fekvőbeteg intézményi ellátásban és a közösségi alapú
alternatívákban egyaránt meglévő kapacitáshiányok.

Krónikus és rehabilitációs ellátást szolgáló kórházi ágyak alakulása
A krónikus és rehabilitációs ellátás fekvőbeteg ellátási hátterének megismerésére
nemzetközi statisztikai adatbázisokon keresztül is kísérletet tettünk. A statisztikai adatok
hátterét, az ellátórendszer sajátosságait a WHO HIT tanulmányok és az egyes országokról
szóló rendszerleírások alapján körvonalaztuk.
A főként idős, krónikus betegek ápolása - mint korábban már utaltunk rá – az egyes országok
rendszereitől függően történhet az egészségügyi szektoron belül. A kórházakban, vagy a
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szociális ellátórendszerben működő ápolási otthonokban és más bentlakásos otthonokban.
Eltekintve attól, hogy az országok között lehetnek az adatbázisok szabályait nem követő,
nem megmagyarázott statisztikai besorolási eltérések, az adatok nagyvonalakban mégis jól
tükrözik az ellátás intézményi hátterét. A lakosságszámra vetített ágyszámokban az elmúlt
évtizedekben (1990 után vizsgálva) a kórházakban egyöntetűen minden EU tagországban
jelentős, a szociális ellátás ápolási-, idősotthonaiban pedig az országok nagyobbik részére
jellemző mérsékelten csökkenő tendencia érvényesül (OECD.StatExtracts, WHO HFA).
A kórházi ágyak funkciók szerinti bontása az OECD statisztikáiban és az EUROSTAT
adatbázisában található meg a leginkább részletezett formában. A két statisztika adatai
lényegében megegyeznek.
Az OECD a kórházi ágyakat aktív, pszichiátriai, long term (krónikus) és egyéb ágyakra osztja.
Long term alá azokat a kórházi ágyakat sorolja (a szociális szféra bentlakásos otthonai nem
tartoznak ide), amelyeken krónikus betegségek, a napi életvitelben az önállóság csökkent
szintje következtében hosszabb távon ápolják a betegeket. Itt veszik számba a palliatív
(hospice) ellátás ágyait is. Az egyéb ágyak között találhatók a rehabilitációs ágyak, valamint a
más kategóriába nem sorolható kórházi ágyak. (3-7. táblák)
A kórházi ágyak többsége, átlagosan 70 százalék körüli aránya aktív ágy. Az aktív ágyak
aránya meghaladja a 80 százalékot Dániában, Portugáliában és az Egyesült Királyságban. Az
aktív ágyak aránya a legalacsonyabb Finnországban, Franciaországban és Magyarországon,
ezekben az országokban a pszichiátriai, krónikus vagy rehabilitációs ágyak aránya lényegesen
az átlag feletti.
Több országban a krónikus fekvőbeteg ellátás nagy része nem az egészségügy keretein belül
történik. Közéjük tartozik pl. Ausztria, Belgium, Németország, Hollandia, Luxemburg,
Norvégia vagy Portugália. A megfelelő egészségügyi ellátás biztosítása érdekében a szociális
terület intézményei is kapcsolatban állnak orvosokkal, kórházakkal. (1. doboz)
1. doboz: Krónikus fekvőbeteg ellátás az egészségügy intézményrendszerén kívül (Belgium,
Németország, Hollandia, Portugália)
Belgiumban a betegek hosszú távú ellátása bentlakásos otthonokban, idősotthonokban és
ápolási otthonokban történik. Az ápolási otthonok azoknak a betegeknek nyújtanak hosszú távú
ellátást, akik számára az önálló életvitel folytatása komoly problémát jelent. Az idősotthonok és
az ápolási otthonok mindegyikének rendelkeznie kell egy az ellátást koordináló, tanácsadást
nyújtó, általános orvosi tevékenységet folytató orvossal, aki felelősséggel látja el az otthonok
lakóinak gyógyszerelését, az esetleges sérüléseket és a rászorulók fizioterápiáját. Minden
idősotthonnak és ápolási otthonnak funkcionális kapcsolatban kell állnia egy kórházzal. A rövid
tartózkodást biztosító központok rövid távú elhelyezéses ellátást nyújtanak a hosszú távú
elhelyezés alternatívájaként a fokozódó problémákkal küzdő idősek számára. A rövid tartózkodást
biztosító központok összeköttetésben vannak a hosszútávra szóló elhelyezést nyújtó
központokkal, és általában egymást követő 60 napra, illetve évente maximum 90 napra nyújtanak
ellátást az ezt igénylők számára. (HIT, 2010)
Németországban a szociális indikációjú súlyos krónikus betegek ellátását, ha várhatóan 180
napot meghaladó ápolási szükséglet áll fenn, az ápolási otthonokban vagy idősek otthonaiban
nyújtják. A német rendszerben három ápolási szintet különböztetnek meg, amelyekbe a
besorolást a napi testápoláshoz, táplálkozáshoz és mobilitáshoz igényelt segítség mértéke
határozza meg (naponta hányszor hány órában igényelnek segítséget a betegek). Felülvizsgálat
alapján bármelyik szintről kerülhetnek a betegek ápolási otthonba, a harmadik ápolási szinthez
tartozó betegeknek, akik a nap 24 órájában (napi átlag legalább 5 óra) segítségre szorulnak ez
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felülvizsgálat nélkül biztosított. A fekvőbeteg ápolási otthonokban végzett orvosi ellátást az
otthonokkal szerződött, szabadfoglalkozású házi vagy szakorvosok nyújtják. 2012-ben számos
projekt indult a fekvőbeteg otthonok ellátásának optimalizálására. A 300 ezer euró összköltségű
bajor projektben 400 házi-és szakorvost, pszichoterapeutát magába foglaló 44 geriátriai hálózat
kötött szerződést 100 ápolási otthonnal. A hálózathoz olyan orvosok csatlakozhatnak, akik
vállalják, hogy a riasztást követően 30 percen belül helyszínre érkeznek, rendszeres viziteket
végeznek, telefonos elérhetők és megoldott a hálózaton belüli helyettesítésük. (Ärzteblatt, 2012,
Bundesministerium für Gesundheit)
Hollandiában már 1968-ban bevezették a központi kormányzat által szervezett ápolásbiztosításra
alapuló hosszú távú ápolást, a meglehetősen nagyvonalú ellátásnak köszönhetően a páciensek
magas arányban – 40 százalék - részesülnek az egészségügytől elkülönülő intézményi
elhelyezésben. 2009-ben a 65 év felettiek 6,6 százalékát bentlakásos intézményben ápolták.
(OECD, 2013)
Portugáliában 2006-ban történt reform a hosszú távú ellátásban, azóta önálló országos hálózat
egyesíti a hosszú távú ellátást nyújtó, a betegek számára szociális támogatást biztosító, illetve a
palliatív ellátást folytató csoportokat. Szolgáltatásai közé tartozik a betegek rövid- (max. 30
napig), közép- (30-90 nap) és hosszú távú ellátása. Rövid és középtávon az ellátás független
részlegen, de az aktív ellátás nyújtó kórházakhoz kapcsolódóan történik. Rövid és középtávon
folyamatos orvosi ellátást, ápolást, fizioterápiát, gyógyszerelést, pszichoszociális támogatást stb.
nyújtanak. A hosszú távú ellátás is lehet időleges vagy állandó, mely palliatív ellátást is nyújt az
életvitelükhöz ellátásra szoruló krónikus betegeknek. A hálózatban a szociális szolgáltatásokért a
beteg is fizet hozzájárulást, a rövid távú ellátás finanszírozója az egészségügy, a közép és hosszú
távú ellátásban az egészségügy a szociális szféra mellett társfinanszírozóként (70 illetve 20
százalékos mértékben) jelenik meg. (HIT, 2011)

Ezen országok közül a statisztika szerint az ápolási- és idősotthoni ágyak magas számáról
Belgiumban, Németországban, Hollandiában, Luxemburgban, Norvégiában. Ausztriában a
szociális szféra ágyszámai is mérsékeltek. (WHO HFA)
Dániában a kórházak long-term ágyai alatt csak a palliatív ágyakat értik, Írországban pedig a
geriátriai ágyakat sorolják ebbe a kategóriába. Franciaországban 2008 után a krónikus ágyak
jelentős részét átminősítették ápolási ággyá, szociális státuszú ággyá. Franciaországban
ennek következtében az utóbbi években csökkent a kórházak és nőtt a szociális szféra
krónikus betegek elhelyezésére szolgáló ágyainak aránya. Az Egyesült Királyságban nincsenek
az ágyak funkciók szerint megkülönböztetve, a krónikus ágyak az aktív ágyak között is
találhatók, és jelentős az ápolási-, idősotthoni ágyak száma is. A krónikus betegek
ellátásában Angliában megkülönböztetik a maximum hat hétig közfinanszírozott átmeneti
ellátás fogalmát (részletek a keretes írásban találhatók). (2. doboz)
2. doboz: Átmeneti ellátás az Egyesült Királyságban
A brit Egészségügyi Minisztérium először 2001-ben adott ki egy irányelvet az átmeneti ellátásra
(intermediate care) vonatkozóan, amelyet 2009-ben fejlesztettek tovább (Department of Health,
UK, 2009). Az irányelv definíciója szerint az átmeneti ellátás számos integrált ellátási formát
foglal magába, amelyek a páciensek gyors felépülésének támogatására, a szükségtelen kórházi
felvételek és a bentlakásos intézményekbe való túl korai felvételek elkerülésére, a kórházból való,
időben történő elbocsátás támogatására, és a páciens független életvitelének előmozdítására
irányulnak. Az orvosok közreműködése az átmeneti ellátásban minimális, a közösségi
kórházakban pl. csak külső konzultáns jelleggel, a háziorvos nyújt orvosi szolgálatot.
Az átmeneti ellátást 2001 óta az NHS és a helyi önkormányzatok közötti együttműködés
biztosítja. Az NHS és az önkormányzatok közös felelősségét jelzi a 2003-as Közösségi Ellátási
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Törvény (Community Care Act, 2003) is, amely kimondja, hogy a helyi önkormányzatoknak kell
fizetniük az akut ellátást minden egyes olyan kórházban töltött nap esetében, amikor az
elbocsátás késedelméért a helyi önkormányzat tehető felelőssé.
Angliában az átmeneti ellátás bentlakásos formája azon páciensek számára szervezett, akik már
nem igényelnek 24 órás orvos által vezetett egészségügyi ellátást, de rövid ideig tartó (1-6 hétig
terjedő) kezelésre és rehabilitációra van szükségük. A bentlakásos átmeneti ellátás szolgáltatásait
ápolási otthonokban vagy közösségi kórházakban kifejezetten átmeneti ellátásra létrehozott
részlegek ágyain biztosítják, háziorvosok közreműködésével. Az ellátás hat hétig ingyenes, utána
rászorultságtól függ az igénybevételi díj. (A community hospital forma háziorvosi kórházként is
ismert ellátás.)

A besorolási különbségek figyelembe vételével 2010-2011-ben a krónikus ágyak aránya az
összes kórházi ágyon belül az európai országokat tekintve a finn 30 százalék és az észt 22
százalék után Magyarországon volt a harmadik legmagasabb, 16 százalék, átlagos aránya 7
százalék.
A krónikus ágyak 65 év feletti lakosokra vetített arányában (1000 65 év feletti lakos)
Európában hasonlóan csak Finnország előz meg bennünket, és 6,74/1000 65 év feletti lakos
értékkel azonos szinten állunk Észtországgal. (3. doboz) Magyarország a krónikus ágyak
lakosságszámra jutó arányának folyamatos növekedésével is kitűnik, sokkal inkább jellemző
az országokra a csökkenő tendencia.
3. doboz: Krónikus ágyak Finnország és Észtország egészségügyében
Finnországban a krónikus kórházi ágyak jó része az alapellátó egészségügyi központokban
háziorvos által (orvosokkal, ápolókkal fizioterapeutákkal) működtetett fekvőbeteg-ellátó
részlegen található. A központok általában 30-60 ággyal rendelkeznek, a fekvőbetegek többsége
krónikus betegségben szenvedő idős ember. Az ellátás jelentős részét képezi a hosszú távú – több
mint hat hónapon át tartó – ellátás, de nyújtanak poszt-operatív ellátást (fizioterápiát és
rehabilitációt) is, ami hozzájárul a szakkórházban eltöltött ápolási idő lerövidüléséhez. Az
egészségügyi központok szoros együttműködésben állnak az önkormányzatok szociális
szolgáltatóival, és ambuláns mentálhigiénés szolgáltatásokkal is foglalkoznak. (HIT, 2008)
Észtországban az ápolást nyújtó kórházak megyeszékhelyeken és nagyobb városokban
találhatóak. Ezekben az intézményekben kezelik azokat a krónikus betegségben szenvedő vagy
fogyatékossággal élő betegeket, akik mindennapi életvitelükhöz gondozásra szorulnak. A Hospital
Master Plan 2015 ajánlásai között szerepelt a főként az önkormányzatok tulajdonában lévő
kisebb kórházak gondozóotthonokká való alakítása, és a betegek lakóhelyen történő vagy nappali
ellátásának előtérbe helyezése. A krónikus ágyakra vonatkozó célkitűzés minimum 10 ágy/a
célcsoporthoz tartozó 1000 fő, azaz összesen 2100 ágy üzemeltetését tartotta szükségesnek.
Ennyi krónikus ággyal nem rendelkeznek, sok ápolásra szoruló beteg számára még továbbra sem
elérhető a szükségleteinek megfelelő gondozás. (HIT, 2008)

Az egyéb ágyak tartalmazzák az OECD definíciói szerint a rehabilitációs ágyakat. Az összes
kórházi ágyon belüli arányuk az átlagos 8 százalékhoz képest a legmagasabb
Franciaországban – 24 százalék, Magyarországon – 22 százalék, Németországban – 21
százalék és Lengyelországban - 20 százalék. Az ágyak 1000 lakosra jutó aránya is ezekben az
országokban a legmagasabb (Németország: 1,72, Magyarország: 1,57, Franciaország: 1,56,
Lengyelország: 1,31). (4. doboz)
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4. doboz rehabilitációs ellátás (Franciaország, Németország, Lengyelország, Egyesült Királyság)
Franciaországban az akut problémával hospitalizált betegeket, amennyiben további folyamatos
megfigyelésük az aktív ellátásban már nem szükséges, az állapotukat folyamatosan figyelemmel
kísérő és rehabilitációs ellátást nyújtó fekvőbeteg-ellátó részlegbe utalják. Itt szükségleteiknek
megfelelően kardiológiai, neurológiai vagy ortopédiai szakellátásban is részesülhetnek. Follow upot és rehabilitációt az önálló életvitelre már képessé váló beteg hazabocsátásáig egy állami kórház
különálló részlege vagy egy erre szakosodott magánkórház nyújthat. A for-profit magánellátóknál
többségben van az önálló mozgásszervi rehabilitáció, míg a köztulajdonú és non-profit ellátók
főképp a saját osztályaikról elbocsátott betegek rehabilitációját végzik; illetve a mentális kezelések
szinte teljesen a köztulajdonú szférában zajlanak. A további rehabilitációt, melyet a háziorvos
koordinál, fizioterapeuták végzik már a járóbeteg-ellátás keretében. (HIT, 2010)
Németországban több mint 1200 rehabilitációs ellátást nyújtó szakklinika működik, az aktív
kórházi ellátást követő 14 napon belül meginduló rehabilitációs ellátások szerepe növekvő. Az
átlagos kezelési idő 25,5 nap, az ágykihasználtság 80 százalék körüli. (Augurzky B. et all, 2011)
Lengyelországban a rehabilitációs szolgáltatások orvosi rehabilitációra és gyógyhelyeken (a
klimatikus körülmények alapján kezelést nyújtó kórházakban és szanatóriumokban) folyó
szolgáltatásokra oszlanak. Mindezek a kezelések részét képezik a fedezetben részesülő szolgáltatási
csomagnak. A kórházak által a gyógyüdülőhelyeken nyújtott kezelések általában a kórházi ellátást
folyamatában követő szolgáltatások. Az enyhébb problémákkal küzdő betegek általában
szanatóriumi ellátásban részesülnek. A gyógyüdülőhelyen folyó ellátás maximum 28 napig tart, és
naponta legalább három fizioterápiás kezelésből áll. A gyógyüdülőhelyi ellátás ambuláns módon is
igénybe vehető. Ebben az esetben időtartama 6-18 nap. A rehabilitáció igénybevételéhez orvosi
beutaló szükséges. A rehabilitációs ágyak megoszlása egyenetlen, az intézmények
infrastruktúrájának fejlesztésére fordítandó anyagi erőforrások elégtelen volta komoly problémát
jelent a rehabilitációs kezelések nyújtásában. (HIT, 2011)
Az OECD nem tartalmaz adatot az Egyesült Királyság rehabilitációs ágyaira. Az országban a
rehabilitáció három szinten működik: helyi rehabilitációs csoportok által nyújtott általános
rehabilitációs támogatás; körzeti, szakorvos által irányított szak-rehabilitációs szolgáltatások; és a
terciális szak-rehabilitációs szolgáltatások, amelyeket többnyire koordinált hálózatokban nyújtanak
1-3 millió lakos lefedésével, egymással együttműködő szolgáltatás-vásárlási rendszereken
keresztül. A Royal College of Physicians és a British Society of Rehabilitation Medicine szakmai
szervezetek egymillió lakosra 45-65 rehabilitációs ágyat tartanak szükségesnek, egy rehabilitációs
fekvőbeteg részleg minimum 20 ággyal működik ideálisan. (RCP, 2010).

Az ápolási-, idősotthoni ágyak lakosságszámra vetített arányát tekintve Svédország vezet az
EU-ban. (5. doboz) Őt követi Belgium (ahol alig van kórházi krónikus ágy), majd Finnország,
ahol viszont a kórházi krónikus ágyak lakosságszámra vetített aránya is magas. Néhány keleteurópai ország (Bulgária, Románia, Lettország. Lengyelország) mellett Olaszország és
Spanyolország ágyszámai is jóval az átlagos alattiak. Míg azonban a kelet-európai
országokban inkább a gazdasági helyzet által szabott infrastruktúra hiány jellemzi a
helyzetet, a déli országokban az idős beteg családban ápolásának vannak erős tradíciói.
5. doboz: Ápolási és idősotthoni ágyak Svédországban
Svédországban az un. Ädel-reform keretében 1992-ben 31 ezer ágyat, majd két év múlva további
ágyakat soroltak át az egészségügyből a szociális szektorba, az önkormányzatok felelősségi
körébe. Ezek jelenleg az ápolási-, idősotthoni ágyakat képezik, a krónikus kórházi ágyak
lakosságszámra vetített aránya – hasonlóan az összes kórházi ágyhoz - Európában a
legalacsonyabbak közé tartozik. (OECD, Health Data, 2012)
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Itt érdemes említést tenni az un. betegszállodák formájáról, amelyek Skandináviában
terjedtek el, és a folyamatos - de nem kórházi szintű támogatást - igényelő betegeknek
nyújtanak ellátást. Angliában is foglalkoznak a kórházi szállodák skandináv koncepciójának
bevezetésével pl. megüresedett NHS kórházi épületek igénybe vételével. (6.doboz)
6. doboz: Betegszállodák Skandináviában
Az államilag finanszírozott betegszállodák ötlete Skandináviában született, és azon betegek
számára nyújtanak elszállásolást, akik nem igénylik a kórházi osztály teljes szolgáltatását, de
szükség esetén a kórház közelében vannak. A betegszállodában való elszállásolás költsége
jelentősen alacsonyabb, mint a kórházban való elhelyezés. A betegszállodákat sajátos módon
tervezik, pl. alkalmasnak kell lenniük a könnyű tisztításra fertőzés ellenőrzés céljából,
megfelelőnek kell lenniük a korlátozott mozgású betegek számára, és megfelelő kapcsolatban kell
lenniük az ápolókkal történő közvetlen monitorozásra és videó kommunikációra. A betegszállodák
az átmeneti ellátás formáját képezik azon betegek számára, akik betegségből gyógyulnak ki, vagy
felépülőben vannak egy orvosi beavatkozás után és folyamatos támogatást igényelnek, de nem a
kórházban nyújtott ellátás szintjén. Az északi országokban a betegszállodák legnagyobb
működtetője a Norlandia Care. Szállodái a legnagyobb kórházakhoz kapcsolódóan épültek, a
szolgáltatások és az ellátás egyedi kombinációjával (OECD, 2011).

A krónikus ellátási rendszer fejlődésének irányai
A krónikus betegségek hosszan fennálló, progresszív jellege miatt a betegek ellátása az
egészségügyi és szociális szakemberek hosszabb ideig tartó koordinált együttműködését
igényli.
A krónikus betegek ellátásának javítására legalább két évtizede születnek programok,
modellek. Közülük a legismertebb a 90-es évek második felében az Amerikai Egyesült
Államokban fejlesztett krónikus ellátás modellje (Chronic Care Model – CCM) (Wagner et al.,
2006; Wagner, 1998). A modell lényege, hogy az ellátás ne csupán a kialakult betegségek
kezelésére koncentráljon, hanem a tájékozott krónikus betegek a szakemberek proaktív
csoportjaival együtt cselekedjenek állapotuk javítása érdekében. Mivel a krónikus ellátás
jelentős része a formális egészségügyi ellátórendszeren kívül zajlik, alapvetően a következő
területeken hozott változásokkal célozza javítani a krónikus betegek ellátását:
- mobilizálja a közösségi forrásokat,
- a biztonságos és jó minőségű ellátás érdekében evidenciákra alapozva fejleszti a
szolgáltatók szakmai tevékenységét, képességeit,
- oktatja, megerősíti és támogatja a betegeket a betegségük saját maguk általi
menedzselésére,
- az ellátást tervezetté alakítja és teamekre alapozza,
- a hatásos és hatékony ellátás érdekében erőteljesebben használja a regisztereken
alapuló információs rendszereket.
A krónikus betegellátás javítása integrált megközelítésének fontosságát randomizált
kontrollált tanulmányok, meta-analízisek sora igazolja. A CCM a klinikai minőséghez vezető
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evidencia alapú elemek közötti kapcsolat építésére alapoz: a beteg proaktív ellátásba
irányításához (szolgáltatási rendszer átalakítása) a praxisoknak a betegekről információkra
van szükségük (klinikai információs rendszer), a beteg irányelvekre alapuló kezeléseket
igényel (döntés-támogatás), az ellátásával kapcsolatos változtatásokat el kell, hogy fogadja,
és mindennapi életébe kell, hogy integrálja (öngyógyítás, önmenedzselés támogatása). A
CCM a legtöbb fejlett ország krónikus ellátásra vonatkozó szakpolitikájának alapját képezi.
Olyan keretrendszerként is értelmezhető, amelyen belül az ellátók a változásról szóló
elképzeléseiket rájuk jellemző helyi alkalmazásokba illesztve valósítják meg. Emiatt a CCM
alapján történő tervezés különböző országokban eltérő megoldásokat hoz létre. (Coleman et
al., 2009)

6. ábra. A Krónikus ellátási modell - Chronic Care Model – CCM
Forrás: http://www.improvingchroniccare.org/index.php?p=The_Chronic_Care_Model&s=2

A krónikus ellátás fejlesztésére indított projektek a CCM legfontosabb elemeit tartalmazzák:
közösségi megközelítés (a helyi közösségek, önkormányzatok szerepvállalása a krónikus
beteg ellátásában a kórházi kezelés elkerülésére vagy rövidítésére pl. a kórházakénál
alacsonyabb költségű nappali vagy bentlakásos intézmények, otthoni ellátás, AAL támogatás
segítségével), önmenedzselés támogatása, az ellátás koordinálása, szakmai protokollok,
irányelvek kialakítása, alkalmazása, klinikai információs rendszerek fejlesztése.
A CCM (és a CCM alapelemeire épülő, annak fejlesztésével foglalkozó modellek: pl. Kibővített
CCM, vagy a WHO Krónikus Betegségek Innovatív Ellátásának Keretrendszere) tág elméleti
megközelítése mellett születtek a krónikus betegek számára nyújtott szolgáltatások
optimalizálását célzó modellek. Ezek a modellek a CCM egy-egy komponensére
koncentrálnak, vagy a kórházi ellátás szempontjából leginkább kockázatos betegcsoportra
összpontosítanak. Közülük az amerikai Kaiser Permanente, EverCare és Pfizer modellek a
legismertebbek, példáik többek között angliai projektekben is megtalálhatók. Mindegyik
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modell proaktívan közelíti a krónikus betegek ellátását, de míg a Kaiser az ellátás szintjeinek
integrációját célozza, az Evercare és a Pfizer esetmenedzserek irányításával a hospitalizáció
szempontjából magas kockázatú betegcsoportokra összpontosít. A hangsúly az egyéni
szükségletre alapozott egészségügyi és szociális ellátás integrációján van. A cél az egészség
fenntartása (vagy a már meglévő krónikus állapot olyan szinten tartása, hogy a beteg az
állapotával a szokásos környezetében tudjon élni), a változások felismerése, a szükségtelen
kórházi felvételek elkerülése és a kórházi kezelés után a lehető leghamarabb történő
elbocsátás elősegítése.

7. ábra. A „Kaiser háromszög”, a krónikus ellátás szintjei
Forrás: Singh, Ham, 2006

A krónikus ellátás javítására az integrált ellátást, egyes krónikus betegségek, illetve krónikus
betegek betegútjainak menedzselését célzó modellprogramok terjedtek el. A programok
egyes elemei Európa több országában az ellátórendszer szervezetében is hoztak újításokat:
pl. közéjük tartozik a koordinációt elősegítő csoportpraxisok, poliklinikák, krónikus
betegségek egyes feladataira specializálódó nővérek által vezetett klinikák, központok
megjelenése. A krónikus ellátásban nemzetközi tendencia a nővérek szerepének
felértékelődése, ezt tükrözi az említett, általuk vezetett, egy-egy krónikus betegségre
specializálódott központok, klinikák elterjedése, és erről tanúskodik olyan új ápolókkal
kapcsolatos szakirányok megjelenése, mint a nurse practitioner, advanced practice nurse, aki
a hagyományos nővéri feladatok mellett korábban az orvosok munkakörébe tartozó
feladatokat is végez, vagy a community nurse, közösségi nővér, aki e-health eszközökkel
támogatva otthoni ellátást végez. Új kategória a liaison nurse, összekötő nővér is, aki több
országban kórházi elbocsátás utáni utókezelési feladatokat lát el. A krónikus betegek
szektorok koordinációjával megvalósuló ellátását szervezik az esetmenedzserek, case
manager-ek, közösségi felügyelők, community matron-ok. (Mindezekről részletesen: A
betegút-szervezés nemzetközi tapasztalatai,
http://www.eski.hu/new3/politika/zip_doc_2011/betegut_szervezes_nemzetkozi.pdf,
http://www.eski.hu/new3/kutatas/zip_doc/2012/Betegutak.pdf.)
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A krónikus ellátásban - megfelelő intézményrendszer esetében - az ellátás egyre inkább
áttevődik az alapellátásra, lakóhely közeli nappali vagy bentlakásos ellátási központok,
otthonápolási szolgálatok, AAL4 technikák segítik az ellátást, ezek hiányában jelentős teher
hárul a családokra. A fizikai szolgáltatásokon kívül több országban (pl. Anglia, Hollandia,
Ausztria) vezették be az egészségügyi és szociális ellátásra nyújtott személyes költségvetési
keretet, amelyet a krónikus betegségben vagy rokkantságban szenvedők az egészségügyi és
jóléti szükségleteikre költenek. A büdzsét maga a szolgáltatások felhasználója vagy az ellátója
tartja kézben, az esetek jó részében otthonápolási szolgáltatások vásárlására (pl. családban
történő ápolás finanszírozására) használják.
Az egyes országok megközelítéseiben, modelljeiben vannak hasonlóságok, de alapvetően az
egészségügyi rendszerek sajátosságait tükrözik. Az adóalapú egészségügyi rendszerrel
rendelkező országok számára, ahol pl. az önkormányzatok széleskörű jogosítványokkal és
pénzügyi eszközökkel rendelkeznek az egészségügyi és szociális ellátás szervezésére,
könnyebben megoldható a szektorközi koordinációt elősegítő megoldások bevezetése, mint
ahogy ez a biztosításon alapuló egészségüggyel rendelkező országoknál történik, ahol
élesebben elhatárolódik a járó- és fekvőbeteg-ellátás, a szociális ellátás, s mindez nehezíti a
koordinációt. Hasonlóan más a szakemberek együttműködése és a szakdolgozók
szerepvállalása azokban az országokban, ahol az alapellátás többnyire a több területet
képviselő egészségügyi szakemberek, orvosok, nővérek és más egészségügyi dolgozók
tevékenységét feltételezi (csoportpraxisok, alapellátó központok), és a betegek egy bizonyos
alapellátási intézménynél vannak bejelentkezve. Ezekben az országokban a nővérek bővülő
szerepet töltenek be a krónikus betegek ellátásában. Ez jellemzi pl. Svédországot, Angliát
vagy Hollandiát. Az említett országokban pl. a nővérek által vezetett klinikák, központok
(Svédország), vagy prevencióra, rehabilitációra szakosodó önkormányzati központok (Dánia)
kialakítása új elemeket épített az ellátórendszer szerkezetébe. Ezzel szemben pl.
Németországban az ambuláns ellátásban szabadon választható egyéni praxisban dolgozó
háziorvos vagy szakorvos jobban szeparált a kórházi ellátástól, és más egészségügyi dolgozó
munkájára is kevésbé támaszkodik. Bár elindultak a betegségmenedzsment (DMP)
programok, az egészségügyi ellátás szerkezete alapvetően változatlan maradt.
A jól teljesítő krónikus ellátó rendszer jellemzői (Ham, 2010) a CCM modellre építve a
következőkben foglalhatók össze:
1.

Univerzális lefedettség, amely nélkül nehezen lehet következetes hatást gyakorolni a
többi jellemzőre.

2.

Az ellátás a felhasználás helyén térítésmentes, vagy ha költséggel is jár, nem tartja vissza
a betegeket az ellátás igénybevételétől.

3.

Az ellátó rendszer ne csak a betegség gyógyítására, hanem megelőzésére is
összpontosítson. (Az Egyesült Királyságban 2004-ben bevezetett háziorvosi teljesítmény
alapú finanszírozási rendszer, a Quality and Outcomes Framework az orvosok fizetését a
krónikus ellátás nyújtására irányuló célkitűzések teljesítésével kapcsolja össze).

4

Ambient assistent living: mindazon technikák együttesét jelenti, amelyek azt szolgálják, hogy valamely
életfunkciójukban tartósan károsodott vagy veszélyeztetett személyek eredeti életkörülményeik közt
biztonságban élhessenek. (http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Ambient_Assisted_Living)
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4.

Az öngondoskodás támogatása. (A krónikus betegek képzésére példa az ugyancsak
angliai Expert Patient Programme, amely több tízezer ember számára nyújtott
támogatást az öngondoskodásra.)

5.

Az alapellátás előnyben részesítése. Bizonyított az alapellátásban végzett
multidiszciplináris csapatmunka értéke, ahol a krónikus betegség menedzsmentjének
számottevő feladatát a csoportban dolgozó ápolók végzik.

6.

Betegmenedzsment alkalmazása a krónikus betegek kockázat szerinti rétegzésére
szolgáló eszközök segítségével. (pl. Kaiser Permanente által használt kockázat piramis,
betegség regiszterek használata, amelyek lehetővé teszik az alapellátási csoportok
számára, hogy rendszeres ellenőrzésre hívják a betegeket és áttekintsék a kezelési
tervet. Segítségükkel az esetmenedzsment a legveszélyeztetettebb betegeket célozza

7.

Integrált ellátás (alapellátási csoportok, szakorvosi tanácsadással és támogatással).

8.

Az információs technológia potenciális előnyeinek kihasználása a krónikus ellátás
javítására (betegségregiszterek, a lakosság kockázat szerinti rétegzése, elektronikus
betegnyilvántartás az egészségügyi szakemberek közötti kommunikáció támogatására,
távegészségügy a betegek otthoni támogatására).

9.

Az ellátás hatásos koordinációjának biztosítása. (A leghatékonyabb struktúra az erős
alapellátással rendelkező rendszer, ahol a háziorvosi praxis magára vállalja az ellátás
koordinálásának felelősségét az egész egészségügyi rendszeren keresztül, sőt a szociális
ellátás szolgáltatásait is magába foglalva.)

10. A fentiek összefüggő egészbe kapcsolódása a krónikus ellátás szakpolitikájában.
A krónikus ellátás fejlesztésében kritikus szerepe van az orvosoknak, a közösségek
aktivizálásának, az ellátás eredményei mérésének, a megfelelően kialakított az ellátás
eredményeit elismerő és a tervezett betegutak magvalósítását támogató pénzügyi ösztönző
rendszerek alkalmazásának.
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Adattáblák
3. tábla. Kórházi ágyak aránya 1000 lakosra (1990-2011)
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Kanada
Chile
Cseh Köztársaság
Dánia
Észtország
Finnország
Franciaország
Németország
Magyarország
Izland
Írország
Izrael
Olaszország
Japán
Korea
Luxemburg
Mexikó
Hollandia
Új-Zéland
Norvégia
Lengyelország
Portugália
Szlovák Köztársaság
Szlovénia
Spanyolország
Svédország
Svájc
Törökország
Egyesült Királyság
Amerikai Egyesült Államok
*2010-es adatok
Forrás: OECD

1990
..
9,29
7,7
5,99
..
9,95
..
11,55
..
..
..
..
10,48
8,02
4,87
7,23
..
2,33
..
1,56
5,82
..
4,67
..
4,05
..
6,05
4,27
12,44
..
..
..
4,86

2000
4,01
7,95
7,77
3,77
2,71
7,79
4,29
7,18
7,54
7,97
9,12
8,25
..
6,13
4,01
4,71
14,69
4,65
..
1,81
4,83
..
3,8
..
3,73
7,86
5,4
3,68
3,58
6,29
2,1
4,1
3,49

23

2011
..
7,65
6,35
2,75*
2,22
6,84
3,5*
5,31
5,52
6,37
8,27
7,17
3,32
2,95
3,27
3,42
13,4
9,56
5,37
1,68
..
2,8
3,32
6,55
3,38
6,06
4,63
3,18
2,71
4,87
2,54
2,95
3,05*
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4. tábla. A kórházi ágyak megoszlása funkciók szerint 2011-ben
Aktív kórházi
ágyak aránya
Ausztria
Belgium
Kanada*
Cseh Köztársaság
Dánia*
Észtország
Finnország
Franciaország
Németország
Magyarország
Írország
Izrael
Olaszország
Japán
Luxemburg*
Norvégia
Lengyelország
Portugália
Szlovák Köztársaság
Szlovénia
Spanyolország
Svédország
Svájc
Törökország
Egyesült Királyság
* 2010-es adatok
Forrás: OECD

2011
71
64
63
69
82
66
54
54
65
58
74
58
80
59
78
72
66
83
74
80
77
74
62
97
82

Pszichiátriai
kórházi ágyak
aránya
2011
10
28
13
15
16
10
13
14
15
5
22
14
3
20
16
25
10
16
13
14
12
17
19
2
18

Long term care
kórházi ágyak
aránya
2011
5
3
20
10
1
22
30
8
0
16
2
25
5
20
0
0
5
0
11
2
11
8
0
0
0

Egyéb kórházi
ágyak aránya
2011
14
6
5
6
1
2
3
24
21
22
2
3
12
0
7
3
20
1
3
4
0
0
19
1
0

5. tábla. 1000 65 év feletti lakosra jutó long term care ágyak aránya
Ausztria
Belgium
Kanada
Cseh Köztársaság
Dánia
Észtország
Finnország
Franciaország
Magyarország
Izland
Írország
Izrael
Olaszország
Japán

1990
2,52
3,27
17,15
0
..
..
..
..
..
28,26
18,25
6,8
1,52
..

2000
1,97
1,06
1,68
3,38
..
4,01
19,54
8,89
3,87
13,52
16,3
7,91
0,97
11,98
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2011
2,03
0,95*
3,84
4,47*
0,2
6,74
9,41
3,02
6,74
3,22
0,61
8,16
0,84
11,57
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1990
..
..
..
0
1,6
30,2
..

Korea
Lengyelország
Szlovák Köztársaság
Szlovénia
Spanyolország
Svédország
Amerikai Egyesült Államok
*2010-es adatok
Forrás: OECD

2000
..
..
9,6
0
1,93
2,08
0,92

2011
23,92
2,33
5,08
0,69
1,92
1,12
0,73

6. tábla. 1000 főre jutó egyéb (főként rehabilitációs) ágyak aránya
1990
0,68
0,1
..
0,44
..
0,51
..
..
..
..
0,14
0,1
..
..
0,11
..
0,32
..
..
..
..
0,18
1,24
..
..
..

Ausztria
Belgium
Kanada
Cseh Köztársaság
Dánia
Észtország
Finnország
Franciaország
Németország
Magyarország
Írország
Izrael
Olaszország
Japán
Korea
Luxemburg
Hollandia
Norvégia
Lengyelország
Portugália
Szlovák Köztársaság
Szlovénia
Svédország
Svájc
Törökország
Amerikai Egyesült Államok
Forrás: OECD

2000
0,72
0,28
0,07
0,46
0,03
0,23
0,07
1,48
1,99
1,04
0,1
0,09
0,31
0,18
0,08
..
0,22
..
..
0,01
0,16
0,18
0,12
0,98
0,02
0,12

2011
1,09
0,38
0,12
0,42
0,03
0,13
0,17
1,56
1,72
1,57
0,06
0,1
0,4
0,06
0,05
0,35
..
0,09
1,31
0,02
0,15
0,16
0,01
0,92
0,02
0,14

7. tábla. 100 ezer főre jutó ápolási és idősotthoni ágyak száma 1990-2010
Ausztria
Belgium
Bulgária
Horvátország

1990
...
...
...
...

1995
...
...
...
...

1998
...
1196.06
...
...
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2000
...
1203.84
57.84
...

2005
...
1194.92
55.97
...

2010
...678*
1227.87
60.66
...
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Ciprus
Cseh Köztársaság
Dánia
Észtország
Finnország
Franciaország
Németország
Görögország
Magyarország
Írország
Olaszország
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Málta
Hollandia
Norvégia
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovák Köztársaság
Szlovénia
Spanyolország
Svédország
Svájc
Egyesült Királyság
*2009
Forrás WHO HFA-DB

...
...
995.39
...
...
...
...
29.97
...
319.61
...
...
...
...
...
1282.91
...
...
...
...
...
...
...
1044.68
...
...

...
...
896.04
...
...
732.65
...
25.48
615.45
371.5
...
151.75
...
...
...
1185.52
...
...
...
...
...
...
...
1725.48
...
...

...
...
913.16
426.86
612.17
754.56
...
22.28
697.08
410.2
...
195.48
503.11
...
...
1093.49
...
...
...
...
...
...
...
1603.93
1217.88
...

26

...
633.75
863.09
440.74
660.04
762.73
...
22.81
646.27
424.27
221.12
219.09
523.87
...
...
1060.23
...
...
...
87.52
...
...
...
1701.24
1169.66
...

...
673.11
817.58
502.86
817.43
793.41
918.2
...
752.32
472.53
289.77
231.08
539.55
681.26
512.5
1044.58
943.61
232.62
...
93.76
543.9
...
317.11
1521.35
1167.09
882.03

...
660.33
844.69
631.19
1087.79
906.83
...
...
825.51
585
352.34
275.17
566.54
1106.58
1060.36
1036.51
891.92
232.83
...
120.48
604.82
...
533.78
1423.01
1172.93
870.04
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Finanszírozás
A krónikus betegségek költségterhe
A krónikus megbetegedések egyre növekvő terhe jelenti az egyik legnagyobb kihívást az
európai egészségügyi rendszerek számára, ami az EU-tagállamok gazdasági és társadalmi
rendszerére is hatással van. A tagállamok egészségügyi kiadásaik 70-80 százalékát fordítják
krónikus betegségek ellátására. Ez mintegy 700 milliárd eurót tesz ki, és várhatóan
növekedni fog az elkövetkezendő években. (EC 2012,b). Az egészségügyi ellátás költségei
mellett hosszútávon olyan makrogazdasági hatásokkal is számolni kell, mint a munkaerőkínálat, a termelékenység, a tőkeakkumuláció és a GDP csökkenése. A gazdasági terhek
jelentős részét képezi a rokkantság vagy halálozás miatti termelékenység-veszteség. A
krónikus betegségek GDP-re gyakorolt hatását tekintve a 2010-2030 közötti időszakban éves
szinten várhatóan a globális GDP 5 százalékának megfelelő outputveszteségre lehet
számítani.
A krónikus betegségek közül a mentális betegségek költségei (diagnózis, eljárások,
gyógyszerek stb.) a legmagasabbak, és az outputveszteség nagyobb részéért is ez a
betegségcsoport felelős. (World Economic Forum, 2011).
A kardiovaszkuláris betegségek éves pénzügyi hatását az EU-ban több mint 192 milliárd
euróra becsülik. Ezen belül 110 milliárd eurót tesznek ki a betegség egészségügyi kiadásai. Az
összes egészségügyi kiadás közel 10 százalékát fordítják a keringési betegségekre. (CDA,
2010)
A 2. típusú diabétesz éves szinten 166 milliárd euró kiadást jelent az EU-ban, és az erre
fordított kiadások növekvő tendenciát mutatnak. Németországban, ahol a lakosság 11,8
százaléka küzd diabétesszel, az állami egészségbiztosítók kiadásainak 20 százalékát teszik ki a
diabétesz kezelésére fordított kiadások. (CDA, 2010)
A daganatos megbetegedések évente 117 milliárd euró (egy EU-polgárra vetítve 234 euró)
kiadást jelentenek az EU tagállamai számára, melynek 36 százalékát a daganatos
betegségekre fordított egészségügyi kiadások teszik ki (egy EU-polgárra vetítve 84 eurót), és
mintegy 58 millió kórházi napért felelősek. A korai halálozás következtében kiesett keresetek
a költségek 36 százalékát, a morbiditás következtében kiesett keresetek pedig a 8 százalékát
teszik ki a költségeknek. A nem finanszírozott ellátás jelenti a maradék 20 százalékot.
Németország viseli a daganatos betegségek összes uniós költségének 26 százalékát. A
tüdőrák teszi ki a daganatos betegségek összes költségének 16 százalékát, melyet a
vastagbélrák (11 százalék), a mellrák (10 százalék) és a prosztatarák (5 százalék) követ.
(Luengo-Fernandez, 2012)
A tüdőbetegségek öt leggyakoribb formája – COPD, asztma, tüdőrák, tüdőgyulladás,
tuberkulózis – együttesen mintegy 100 milliárd euró nagyságrendű gazdasági terhet jelent az
EU-tagállamok számára, az egészségügyi kiadások és a kiesett munkanapok miatt. (CDA,
2010)
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A krónikus betegségek ellátása azok akut fázisában az aktív ellátás feladata, majd a
későbbiekben a krónikus és rehabilitációs ellátás valamint a szociális ellátás foglalkozik a
betegekkel.
Az egyes országok krónikus egészségügyi ellátásra fordított kiadásainak megismerésére az
egészségszámlák rendszere (SHA-System of Health Accounts, ICHA-International
Classification of Health Accounts) nyújt lehetőséget. Az egészségszámlák rendszerében az
egészségügyi ellátási spektrumban megkülönböztethető a gyógyító (kuratív, fogalma szerint
aktív) ellátás (HC1), a rehabilitáció (HC2), és a krónikus, hosszú távú egészségügyi ellátás
(long-term nursing care) (HC3). A hosszú távú, krónikus egészségügyi ellátás olyan
folyamatos egészségügyi, ápolási szolgáltatásokat jelent, amelyeket valamilyen krónikus
károsodás, korlátozott önellátó képesség indokol. Bár a hosszú távú ellátás egészségügyi és
szociális szolgáltatásokat együttesen tartalmaz, az egészségszámlák rendszere ebben a
kategóriában csak az egészségügyi kiadásokat veszi számba. Az ellátás ezen formája
történhet fekvőbeteg intézményekben (ez lehet kórház, ápolási otthon vagy más bentlakásos
intézmény), a statisztika szerint egynapos ellátásban (ugyan ez nehezen társítható a tartós,
folyamatos jelleggel, de ide érthető pl. egy palliatív konzultáció) és otthoni ellátás keretei
között. Az egészségüggyel kapcsolatos kiadások kategóriájában találhatók azok a szociális
kiadások, amelyek a hosszú távú ellátásban a betegek vagy fogyatékkal élők ellátására
irányulnak (HC.R.6.1, social services of LTC, other than HC.3).
A krónikus egészségügyi ellátás kiadásainak a többi ellátási forma kiadásaitól való elméleti és
gyakorlati elválasztása számos problémával terhelt. Egyrészről a rehabilitációs ellátás és a
medikalizált idősotthoni ápolás között található jelentős párhuzamosság, másrészről pedig a
hosszú távú ellátás kevésbé medikalizált – pl. informális – változatai és a tisztán szociális
jellegű ellátás között. Ezek összekapcsolása vagy szétválasztása az ellátás szervezése és
finanszírozása szempontjából is nagy jelentőséggel bír. Ezek az összefüggések az országok
statisztikáiban is leképeződnek (van olyan ország – pl. Magyarország - ahol a hosszú távú
ellátás egészségügyi kiadásai között az ápolási és bentlakásos intézmények egészségügyi
jellegű kiadásai szerepelnek, és a kórházi krónikus ellátás nem, másutt - pl. Finnország – az
adatok a kórházak és más egészségügyi intézmények krónikus ellátásainak kiadásait
tartalmazzák). A zömmel idős korban jelentkező krónikus betegségek általában együtt járnak
az önálló életvitelre való képesség elvesztésével is, és mivel a fogalmi lehatárolás országok és
betegségek szerint is eltérő lehet, a hosszú távú ellátás problémakörébe gyakran beleértik a
teljes poszt-aktív stádiumot. A továbbiakban emiatt a krónikus egészségügyi ellátás, a
rehabilitációs ellátás és a krónikus ellátás szociális kiadásait egyaránt vizsgáljuk.
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8. tábla. Egyes egészségügyi és egészségügyhöz kapcsolódó kiadáscsoportok a GDP
százalékában, 2010-ben az EU tagországokban

Belgium
Bulgária (2)
Cseho.

LTC (HC.3+HC.R.6)
2,08
0,00
0,27

LTC
szociális
kiadásai
LTC
ápolás (természetbeni)
(HC3)
(HC.R.6)
2,08
0,00
0,00
0,00
0,27
0,00

Dánia
Németo.
Észto.
Spanyolo.
Franciao.
Cyprus (2)

2,61
2,11
0,28
1,11
1,73
0,18

2,61
1,38
0,28
1,02
1,16
0,15

0,00
0,73
0,00
0,09
0,57
0,03

:
0,35
0,12
:
0,35
0,64

:
5,62
3,39
5,33
5,67
2,82

Letto. (1)
Litvánia
Luxembourg (2)
Magyaro.
Hollandia
Ausztria

0,27
0,98
1,54
0,34
2,67
1,53

0,25
0,62
1,23
0,34
2,67
1,53

0,02
0,36
0,31

0,09
0,23
0,14
0,27
0,48
0,50

3,24
3,38
3,46
3,31
5,16
5,73

Lengyelo.
Portugália
Románia (1)
Szlovénia
Szlovákia
Finno.

0,43
0,51
0,75
1,28
0,25
2,63

0,40
0,15
0,75
0,74
0,03
0,95

0,03
0,36
0,00
0,54
0,22
1,68

0,23
:
0,13
0,19
0,07
0,24

3,64
:
2,49
4,71
3,81
4,92

Svédo.

3,73

0,68

3,05

:

:

Rehabilitáció
(HC2)
0,61
0,10
0,30

Gyógyító
ellátás (HC1)
4,80
3,57
4,04

1

( ) 2009

(2) 2008
LTC: hosszú távú ellátás
Forrás: Eurostat

Míg a kuratív ellátás kiadásai átlagosan a GDP 4,2 százalékát teszik ki, 2010-es adatok alapján
a hosszú távú, krónikus egészségügyi ellátásra fordított GDP-arányos kiadások átlagos
nagyságrendje 0,9 százalék; Hollandiában, Dániában, valamint Belgiumban a legmagasabb
(az átlagos költés 2-3-szorosa). (8. tábla) A kiadások kb. 60 százalékát képezik a fekvőbeteg,
bentlakásos intézmények költségei, 38 százalékát az otthoni ellátás. Belgiumban és
Hollandiában a fekvőbeteg-ellátásra fordított kiadások, míg Dániában az otthoni ellátás
költségei dominálnak. A krónikus ellátás (angolból fordítva: long-term care hosszú távú
egészségügyi ellátás) és ápolás kiadásainak átlagosan kb. 15 százaléka magánkiadás. Szinte
teljes egészében a magánfinanszírozás a jellemző Cipruson, 20-30 százalék a magánkiadások
aránya Luxemburgban, Spanyolországban, Észtországban, Németországban, Finnországban
és Ausztriában. Ezekben az országokban a gyógyító ellátásban alacsonyabb a
magánfinanszírozás aránya (Eurostat).
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A hosszú távú ellátás egészségügyi és természetbeni szociális kiadásai együtt átlagosan a
GDP 1,24 százalékát teszik ki, a legmagasabbak (az átlagos 2-3-szorosa) az északi
országokban: Svédország, Dánia, Finnország, Hollandiában, valamint Németországban és
Belgiumban.
A rehabilitációra fordított kiadások a GDP kevesebb, mint 1 százalékát teszik ki (átlagosan a
GDP 0,3 százalékát jelentik). A legmagasabb értékek Cipruson, Belgiumban, Ausztriában és
Hollandiában láthatók.

A hosszú távú ellátás állami kiadási prognózisai5
A hosszú távú ellátásra fordított kiadások jövőben várható GDP-arányos szintje keresleti és
kínálati tényezők vizsgálata segítségével is becsülhető. Keresleti oldalról mindenekelőtt a
demográfiai folyamatoknak van kiemelt jelentőségük, amennyiben az ilyen ellátás iránti
igény idős korban nagy arányban megnő. Ennek értelmében a várható élettartam
emelkedése és az idős generációk létszámának növekedése determináló erejű tényező.
Szintén komoly jelentőséggel bír a lakosság egészségi állapota (lásd az Epidemiológia fejezet
részleteit).
Kínálati szempontból két tényezőnek van jelentősége: az ellátórendszer jellegének és az
árszínvonal alakulásának. Az ellátórendszer tekintetében jelenleg igen jelentős különbségek
mutatkoznak az Európai Unión belül. Míg általában az északi országokban, de különösen
Hollandiában és Dániában az ápolásra szorulók többségét már ma is intézményi keretek
között, közfinanszírozott módon látják el, a dél- és kelet-európai országok többségében
meghatározó az informális, családon belüli ápolás. Nyugat-Európa – mindenekelőtt
Németország és Franciaország – a kettő közötti átmenetet képviseli, jelentős pénzbeli
segélyekkel, melyeket az érintettek maguk költhetnek ápolásuk finanszírozására.
A keresletet és kínálatot befolyásoló tényezők figyelembe vételével az Európai Bizottság 9
különböző szcenáriót dolgozott ki a hosszú távú ellátással kapcsolatos közkiadások
növekedési trendjeire vonatkozóan (9. tábla).
9. tábla. Állami kiadás-növekedés az egyes szcenáriók alapján, 2010 és 2060 között
(EU27, GDP %.)
Szcenárió

Kiadás-növekedés

Demográfiai

1,5%.

Base-case

1,7%.

Magas várható élettartam

1,9%

Egészséges öregedés

1,4%.

Költségkonvergencia

1,9%.

Intézményi ellátás

2,6%.

Ellátás-konvergencia

3,2%.

Referencia-szcenárió

1,5%.

Kockázati szcenárió

1,7%.

5

Eurostat és EC (2012,a), EC (2012,c) alapján
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A Demográfiai és a Base-case szcenárió csak a társadalom öregedését veszi figyelembe,
abból kiindulva, hogy minden megszerzett életév hosszú távú ellátási igényt is generál. A
kettő közti különbség az ellátás árának számítási módjában van. A Demográfiai szcenárió
egyszerűen az egy főre jutó GDP várható alakulásával kalkulál – vagyis mivel a kimenet GDParányos költségnövekedés, költség-szempontból majdnem semleges, és a tisztán öregedési
hatást veszi figyelembe. Ezzel szemben a Base-case szcenárió a költségeket a
munkatermelékenység várható növekedésével indexálja, ezáltal figyelembe veszi a
várhatóan csökkenő létszámú aktív népesség magasabb fizetési igényeit.
A Magas várható élettartam szcenárió alternatív demográfiai szcenárióként értelmezhető,
amennyiben a Base-case szcenárióhoz képest egy évvel növeli a születéskor várható
élettartamot 2060-ban.
Az Egészséges öregedés nevű szcenárió alapfeltételezései a Base-case-ben alkalmazottakhoz
hasonlatosak, de itt azt feltételezik, hogy a várható élettartam megszerzett plusz évei
egészségesen telnek, és a hosszú távú ápolásra való igény ennek megfelelően egyre később
jelentkezik. Költségszempontból ez a legoptimistább szcenárió (1,4 százalék GDP-arányos
növekedés 2010 és 2030 között), ugyanakkor a népesség korösszetétele és a termelékenység
növekedése miatt még ez is jelentős emelkedéssel kalkulál.
A Költségkonvergencia szcenárió azoknak az országoknak az uniós átlagköltség-szintre való
felzárkózását feltételezi, amelyek 2010-ben egy ellátottra jutóan az átlag alatti összegeket
költöttek. Az Ellátás-konvergencia szcenárióban a saját bevallása szerint önállóságát
elveszített lakosság és a ténylegesen hosszú távú ellátásban részesülők aránya zárkózik fel az
uniós átlagra azokban a tagállamokban, amelyekben 2010-ben az alatt volt található. Az
ellátási formák jelenlegi heterogenitása miatt ez a szcenárió hozná a legnagyobb, EU-szinten
3,2 GDP százalékos kiadás-növekedést. Ugyanakkor az adatok pontossága itt a leginkább
kérdéses. Az intézményi ellátás szcenárió valamivel alacsonyabb – 2010 és 2030 között 2,6
százalékos – növekedéssel számol, azt feltételezve, hogy a jelenleg pénzbeli ellátásban
részesülők kb. 10 százaléka rövidesen átkerül az intézményi ellátás valamilyen formájába.
Végül a Referencia- és a Kockázati szcenáriók a fentiek valamilyen valószínűsíthető
kombinációját tartalmazzák. A Referencia-szcenárióban a várható-élettartam növekedésének
fele az egészséges öregedés, másik fele a Base-case-ben is feltételezett magatehetetlenségnövekedés. A Kockázati szcenárióban mindehhez társul még a Költség-konvergencia
szcenárió átlagköltség-növekedése is.
Országok szerint a már korábban is említett három nagyobb csoport különül el az EU-n belül.
A közép- és dél-európai országokban jellemzően alacsony az intézményi ellátás aránya, és
ezért a demográfiai folyamatok önmagukban csak mérsékelt kiadásnövekedéssel járnának. A
konvergencia-szcenáriókban ezen országok egy része közepesen magas kiadás-növekedést
mutat, együtt a nyugat-európai országokkal (Németország, Franciaország és Belgium).
Hollandia és Dánia különösen magas intézményi ellátási aránnyal rendelkezik, ezért itt a
demográfiai folyamatok hatványozottan éreztetnék hatásukat, és ezen országok még az
Ellátás-konvergencia szcenárióban is kiemelkedően magas költségnövekedéssel
számolhatnak.
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8. ábra: Várható LTC állami kiadás-növekedés országok szerint, a Base-case szcenárióban
(a GDP százalékában, 2010-2060)
(1) 2009
(2) 2008
Forrás: Eurostat és EC (2012,c)

A hosszú távú ellátásra tehát növekvő igény mutatkozik majd a következő évtizedekben. Az
ellátás formáját illető döntések ugyanakkor gyökeresen befolyásolják a kiadások
növekedésének értékét. E döntések egyike, hogy az informális, családi ápolásról mennyire
helyeződik át a hangsúly a közösségileg finanszírozott, intézményi ellátásra. Hasonlóképpen
fontos döntés, hogy az intézményi ellátás terén hol húzódik a határvonal az egészségügyi és
a szociális szféra között, vagyis pl. hogy milyen forrásból finanszírozzák az ellátást. Végül az
ellátók finanszírozásának jól megválasztott módja jelentékeny hatékonysági ösztönzőket
építhet a rendszerben.

A krónikus betegségek ellátásának egyes finanszírozási módszerei
A krónikus ellátás finanszírozási rendszere, az egészségügyi rendszerek általános
sokféleségének megfelelően, eltérő az egyes országokban. A skandináv országokban
általában egy erre a típusú ellátásra szakosodott, az egészségügyitől különböző
ellátórendszert tartanak fel, amelyet adóból finanszíroznak. A biztosítási típusú egészségügyi
rendszerek egy részében a társadalombiztosítás egy speciális alegysége, a kötelező, teljes
lakosságra kiterjedő ápolásbiztosítás foglalkozik a kérdéssel: így pl. Németországban,
Hollandiában és Luxemburgban. Más kötelező biztosítási rendszerekben (pl. Belgiumban,
Észtországban) a krónikus ellátást az egészségpénztárak finanszírozzák. Ausztriában,
Franciaországban az egészségbiztosítás mellett az állam vagy a területi önkormányzatok is
folyósítanak pénzbeli forrásokat a kiadások fedezésére. Nagy-Britanniában (Skóciát kivéve)
egy jövedelemküszöbhöz kötött szolgáltatás található. Önkéntes magán ápolásbiztosítás
működik pl. Ausztriában, Franciaországban, ez utóbbiban különösen magas a
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magatehetetlenség ellen kötött magán-ápolásbiztosítások aránya (a 40 éven felüliek 15
százaléka rendelkezik vele), ezért is van hosszú ideje napirenden a társadalombiztosítási
rendszerben egy külön kassza létrehozatala, speciálisan erre szánt befizetésekkel.(OECD,
2011; DH, 2013)
A finanszírozási technikák nem függetlenek a finanszírozási forrástól. Az európai országok
többségében a krónikus, hosszú távú ellátásra szakosodott szolgáltatók jellemzően napidíjvagy esetátalány-jellegű ellentételezésben részesülnek, de több országban változások
körvonalazódnak ezen a területen.
Angliában a felépülés, rehabilitáció és visszailleszkedés (Recovery, Rehabilitation and
Reablement – RRR) modell célja az ellátás díjszabásának a beteg szükségleteinek
megváltozása pontján történő megváltoztatása. Mindeddig a fekvőbeteg intézményben
végzett rehabilitáció díja beépült az aktív ellátás díjszabásába. (A díjszabás akkor változott,
amikor a beteg intézményt váltott.) Az RRR modell a beteg otthonába való visszatérését és a
felépülés feladatainak az alap- ill. közösségi ellátás felé való korai elmozdítását a jelenlegi
aktív ellátás díjszabásának felosztásával szeretné elérni: a kórházi tartózkodás HRG díjait
aktív fázisra és RRR fázisra osztják. A díjszabás leválasztott új pillére, az RRR tarifa
közvetlenül az ellátás aktív fázisa után kezdődne. Az RRR tarifát az aktív fázis alatt végzett
szükséglet felmérés alapján határoznák meg. A modell lehetővé tenné a pénzalapok
áthelyezését a fekvőbeteg környezetből a költséghatékonyabb közösségi rehabilitációba. A
betegút klinikai felügyeletét az aktív ellátási csoport, az alapellátás és az integrált hosszú
távú ellátási csoport közösen menedzselné. Az RRR elemet az egészségügyi és a szociális
ellátás közösen tudja finanszírozni. Az RRR koncepció hatásának tesztelését 2013/14-ben
végzik el néhány krónikus betegségre, kísérleti színhelyeken (DH, 2012; DH, 2013).
Svédországban 2008 után indult a NordDRG alkalmazása a rehabilitációs ellátások
finanszírozásában.
Franciaországban 2016-ra tűzték ki célul a rehabilitációs ellátók DRG-alapú finanszírozásának
bevezetését, a jelenlegi átalánydíjazás helyett.
Léteznek kezdeményezések integrált finanszírozású ellátásra: ez esetben egy koordinátor
szervezet (amely lehet maga is egy ellátó, de tőlük független társaság is), fejkvóta jellegű
finanszírozásban részesül, és nyereségét a drága beavatkozások elkerülésével érheti el. A
programokhoz minden esetben szigorú minőségi indikátorok társulnak, akár kötelező
feltételként, akár prémium-kifizetések feltételeiként. Hollandiában pl. az egészségbiztosítók
által fizetett egyszeri díj az ellátó csoport számára a krónikus betegellátás összes elemének
fedezésére szolgál, a csomagolt fizetés (bundled payment) rendszerének bevezetése a teljes
betegút figyelemmel kísérését ösztönzi. (7. doboz)
7. doboz: Csomagolt fizetés Hollandiában
Hollandiában a csomagolt fizetést három betegségtípus, a diabétesz, a krónikus obstruktív
tüdőgyulladás és az érrendszeri krónikus betegségek ellátásában alkalmazzák. A 2006-ban
bevezetett rendszer önkéntes, de 2010-ig már a háziorvosok több mint 80 százaléka csatlakozott
hozzá. (de Bakker et al, 2012) A rendszer lényege, hogy ellátó csoportok jönnek létre, amelyek a
biztosítókkal a teljes betegség kezelésére szerződnek, egy fix összegű díjért. Ez után az ellátó
csoport felelőssége, hogy megszervezze és kifizesse az érintett páciensek háziorvosi, járó- és
fekvőbeteg-ellátását, beleértve a különböző rehabilitációs ellátási formákat is. Az ellátókat ezután
teljesítmény-alapon honorálják. Bár ez eredetileg nem volt előírás, az ellátó csoportok szinte
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kizárólag háziorvosokból jöttek létre. A rendszer lényege, hogy a biztosítók és az ellátást végzők
közé egy köztes, koordináló és a pénzügyi kockázatot is viselő szint kerül. Ez a megoldás javítja a
korábban töredezett betegutak integrációját, és bevonja a nem szigorúan egészségügyi
rehabilitációs ellátókat is. Ugyanakkor pótlólagos adminisztratív terhet jelent, ráadásul egyes
ellátó csoportok erőfölényes helyzete miatt költségesnek is bizonyulhat. Az érintettek egészségi
állapotában bekövetkezett változást illetően még nem állnak rendelkezésre megbízható adatok
.
(Hernández-Quevedo et al,2013).

A koordinált ellátás választásának támogatására Németországban kezdetben a biztosítók
kockázati
struktúra
szerinti
kiigazítási
rendszerében
érvényesítették
a
betegségmenedzsment (DMP) programban való részvételt, később fix összeget fizettek a
betegek után, és jelentős pénzügyi támogatásban részesültek a programban résztvevő
orvosok is. Az integrált ellátás német példái közül kiemelhető a minden betegségcsoportra
kiterjedő, Gesundes Kinzigtal nevű térségi integrált ellátási program. Ebben a programban
egy önálló társaság felelős a betegutak koordinációjáért, és az ebből fakadó megtakarítás
képezi a jövedelmét. Az alultejesítés elkerülése érdekében az ellátók számára minőségi
indikátorokat határoztak meg (Hernández-Quevedo et al,2013)..
Ausztriában projekt-jelleggel indultak integrált ellátási betegutak, egy-egy meghatározott
ellátásra (pl. stroke) és földrajzi területre koncentrálva. Minden tartományban állami szintű
pénzalapkezelést (reform pool) hoztak létre, amelyben a társadalombiztosítás és a regionális
kormányzatok közös finanszírozásban biztosítják pl. a krónikus ellátásban alkalmazott
betegségmenedzsment programok kiindulásául szolgáló szektorközi ellátás koordinálására
irányuló projekteket.
Angliában a háziorvosokat minőségi indikátorok alapján többek között megfelelő krónikus
ellátásra motiválja a Quality and Oucomes Framework (QOF) elnevezésű program.
(Hernández-Quevedo et al, 2013) Dániában szintén a háziorvosok számára vezettek be
koordinációs és minőségi indikátorokhoz kötött bónusz-fizetéseket a 2. típusú cukorbetegség
kezelésében. (Nolte et al, 2012)
Több adóból finanszírozott egészségügyet működtető országra jellemző a koordinált,
integrált betegellátásban a kórházak és az önkormányzatok közös felelősségvállalása, ebből
adódó közös finanszírozása. (8. doboz)
8. doboz: A kórházak és az önkormányzatok közös felelősségvállalása a koordinált
betegellátásban Norvégiában, Dániában és Angliában
Norvégiában néhány fejlettebb rehabilitációs ellátást nyújtó intézmény kivételével a krónikus
ápolást a kórházi szektoron kívül – az alapellátás keretein belül ‐ biztosítják.) A 2011‐es norvég
Koordinációs reform fontos célkitűzése volt, hogy több beteget lássanak el az alapellátás és
krónikus ellátás szintjén a kórházi kezelés helyett, másrészt, hogy az aktív kórházakból a betegek
hazabocsátása minél hamarabb történjen. A reform értelmében az önkormányzatok számára
bevezették a területükön élő betegek egészségügyi ellátásáért a ko‐finanszírozást: az
önkormányzat viseli a területéről kórházba került szomatikus betegek kezelési költségeinek 20
százalékát, valamint napi összeget fizet minden extra napért, amit a beteg azért tölt a kórházban,
mert nem tud visszatérni a lakóhelyére további gondozásra. Ez az önkormányzatokat ellátási
kapacitásaik fejlesztésére ösztönözheti (feltéve, ha nem egyszerűbb számukra a büntetési tétel
kifizetése). (Romøren, 2011)
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Az önkormányzatok kötelező részvétele a területükről kórházi ellátásban került betegek
ellátásának finanszírozására Dániában is gyakorlat. (Nolte et al., 2008)
Anglia hasonló rendszerében a kórházak felelősek minden páciensük elbocsátástól számított 30
napon belüli újrafelvételének pénzügyi terheiért, amely arra ösztönzi őket, hogy a betegek
megfelelő elhelyezésével (rehabilitáció, idősotthon, otthoni nővéri ellátás stb.) kiküszöböljék az
elkerülhető újrafelvételeket. Ugyanakkor a 2003-as Közösségi Ellátási Törvény (Community Care
Act, 2003) értelmében a helyi önkormányzatoknak kell fizetniük az akut kórházi ellátást abban az
esetben, amikor az elbocsátás késedelméért a helyi önkormányzat tehető felelőssé.

Megjegyezzük, hogy a ko-finanszírozás hatékonyságát többen vitatják. (Romøren, 2011)
Angliában, Dániában és Norvégiában alkalmazzák az alap‐ és kórházi ellátás koordinációjának
elősegítésére az önkormányzatok és az NHS illetve az önkormányzatok és a kórházak közötti
szerződések rendszerét.

35

Krónikus betegek ellátása: epidemiológia, ellátórendszer, finanszírozás

Források
-

Alzheimer Europe, 2013:
http://www.alzheimer-europe.org/Dementia/Other-forms-of-dementia

-

Anderson, G (2011) The challenge of financing care for individuals with multimorbidities,
In OECD (2011) Health Reform: Meeting the Challange of Ageing and Multiple
Morbidities, OECD Publishing

-

Ärzteblatt: Heime in Bayern wollen stärker mit KV kooperieren, 2012
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/51106/Heime-in-Bayern-wollen-staerker-mit-KVkooperieren

-

Augurzky B. et all: Faktenbuch Medizinische Rehabilitation 2011, RWI
http://www.sucht.de/tl_files/pdf/veroeffentlichungen/faktenbuch_reha.pdf

-

Bundesministerium für Gesundheit: Das Pflege-Neuausrichtung-Gesetz
http://www.bmg.bund.de/pflege/das-pflege-neuausrichtungs-gesetz/ueberblick-zurkampagne.html

-

Busse, R. et al (2010): Tackling chronic disease in Europe. European Observatory on
Health Systems and Policies – WHO, 2010.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/96632/E93736.pdf

-

Carandang R, Seshadri S, Beiser A (2006): Trends in incidence, lifetime risk, severity, and
30-day mortality of stroke over the past 50 years.

-

CDA - Chronic Disease Alliance
(2010): A unified prevention approach.
http://www.escardio.org/about/what/advocacy/Documents/Chronic-disease-alliancefinal.pdf

-

Coleman K, Austin BT, Brach C, Wagner EH.: Evidence on the Chronic Care Model in the
new millennium. Health Aff (Millwood). 2009 Jan-Feb;28(1):75-85.

-

Community Care Act 2003: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/5/contents

-

de Bakker, D et al (2012) Early Results From Adoption of Bundled Payment For Diabetes
Care In The Netherlands Show Improvement In Care Coordination, Health Affaires 2012/2

-

DH (2013) Payment by Results Guidance for 2013-14, Department of Health (UK)
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/21490
2/PbR-Guidance-2013-14.pdf

36

Krónikus betegek ellátása: epidemiológia, ellátórendszer, finanszírozás

-

DH (2012): QIPP Long Term Conditions, 2012
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/21506
0/dh_133652.pdf

-

EC (2012,a): The 2012 Ageing report, Economic and budgetary projections for the 27 EU
Member States (2010-2060), European Economy 2/2012.
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee2012-2_en.pdf

-

EC (2012,b): Reflection process on chronic diseases – interim report, 2012.
http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/docs/reflection_process_cd_en.pdf

-

EC (2012,c) Long-term care: need, use and expenditure in the EU27, Europen
Commission Economic Papers no 469.
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2012/pdf/ecp469_
en.pdf

-

Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes

-

Eurostat - EU SILC 2006-2010:
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_silc_05&lang=en,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_silc_07&lang=en

-

Eurostat (2012): Active ageing and solidarity between generations – A statistical portrait
of the European Union 2012. Eurostat Statistical Books, 2012.

-

Eurostat, Causes of death Statistics, 2012. szeptember.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Causes_of_death_statis
tics

-

Ferri et al (2005): Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2850264/

-

Finbarr, M.: Half way home? Update guidance from the DH on Intermediate Care in
England. British Geriatric Society, March, 2010.
http://www.bgs.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=522:icdhguida
nce&catid=59:communitycare&Itemid=214

-

Fries, J.F. (2003), Measuring and monitoring success in compressing morbidity.
https://galileo.seas.harvard.edu/images/material/2800/1140/Fries_MeasuringandMonito
ringSuccessinCompressingMorbidity.pdf

-

GBD Regions: http://www.gbd.unsw.edu.au/gbdweb.nsf/page/regions

-

Gruenberg, E.M. (1977): The failures of success. Milbank Memorial Fund Quarterly, Vol.
55, 3-24.

-

Ham, Chris: The ten characteristics of the high-performing chronic care system. Health
Economics, Policy and Law (2010), 5, 71–90

37

Krónikus betegek ellátása: epidemiológia, ellátórendszer, finanszírozás

-

Hernández-Quevedo, C et al, Paying for Integrated Care: an Overview, Eurohealth 2013/2

-

Holte, HH et al.: Effect of patient hotels for hospitals and patients. Norwegian
Knowledge Centre for the Health Services, 2011
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Effekt+av+pasienthotell+for+sykehus+o
g+pasienter.12592.cms?language=english&threepage=1

-

''Hospital hotels'' could save NHS millions. Public Service UK,
http://www.publicservice.co.uk/news_story.asp?id=22738

-

Intermediate Care – Factsheet 76. Age Uk, December 2010.
http://www.ageuk.org.uk/Documents/ENGB/FS76%20Intermediate%20Care%20December%202010.pdf?dtrk=true

-

Luengo-Fernandez, R. et al : Economic burden of malignant neoplasms in the European
Unio. ESMO, 2012. Abstract.
http://abstracts.webges.com/viewing/view.php?congress=esmo2012&congress_id=370&
publication_id=2513

-

Manton, K.G. (1982), 'Changing concepts of morbidity and mortality in the elderly
population', Milbank Memorial Fund Quarterly, Vol. 60, 183-244

-

National Audit of Intermediate Care Report, NHS Benchmarking Network, 2012.
http://www.nhsbenchmarking.nhs.uk/docs/NAIC_report_20120912.pdf

-

Nolte, E et al (2012) Overcoming fragmentation in health care: chronic care in Austria,
Germany and the Netherlands, Health Economics, Policy and Law, Special Issue, January
2012

-

Nolte, Ellen - McKee, Martin (2008): Caring for people with chronic conditions. A health
system perspective. European Observatory on Health Systems and Policies, 2008.

-

Nolte, Ellen et al (2008): Managing Chronic conditions – Experience in eight countries.
European Observatory on Health Sytems and Policies, 2008.

-

OECD StatExtracts: http://stats.oecd.org/index.aspx

-

OECD (2011) Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care, OECD Publishing

-

OECD (2012): Health at a Glance: Europe.
http://www.oecd.org/els/health-systems/HealthAtAGlanceEurope2012.pdf

-

OECD: Ageing, Health And Innovation: Policy Reforms To Facilitate Healthy And Active
Ageing In OECD Countries, 2011 www.oecd.org/dataoecd/42/29/48148890.pdf

-

OECD: Health Care Reform and Long-Term Care in The Netherlands, Economics
Department Working Paper No. 1010, 2013.

38

Krónikus betegek ellátása: epidemiológia, ellátórendszer, finanszírozás

-

Prince, Martin et al (2013).: The global prevalence of dementia: A systematic review and
metaanalysis. Alzheimer’s & Dementia, 9 (2013) 63–75.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1552526012025319

-

RIVM - Országos Holland Népegészségügyi és Környezetvédelmi Intézet (2012):
Europeans of retirement age: chronic diseases and economic activity. RIVM, 2012.
december.

-

Romøren, Tor Ing; Torjesen, Dag Olaf; Landmark, Brynjar: Promoting coordination in
Norwegian health care. International Journal of Integrated Care, 7 October 2011

-

Royal College of Physicians. Medical rehabilitation in 2011 and beyond. Report of a
working party. London: RCP, 2010.
http://www.apllg.eu/resources/RCofP+Medical+Rehabilitation.pdf

-

Singh, Debbie and Ham, Chris: Improving care for people with long-term conditions. NHS
Institute for Innovation and Improvement, 2006.
http://www.improvingchroniccare.org/downloads/review_of_international_frameworks
__chris_hamm.pdf

-

Thornton, A.: Intermediate care (Updated 12.3.2012). Elderly Client, Februar, 2012.
http://www.lawskills.co.uk/articles/2012/02/intermediate-care-updated-12-3-2012/

-

WHO, 2011: Projection mortality and causes of death, 2015, 2030:
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/projections/en/index.html

-

WHO HFA-DB: http://data.euro.who.int/hfadb/

39

