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Bevezetés
Az OECD: jelentős különbségek az egészségügyi ellátás igénybevételében országokon belül
és az országok között című összefoglalónkban (http://www.irf.gyemszi.hu/HolOrszag/teljesHealthOnline-cikk.php?id=3182) nagyvonalakban ismertettük az OECD 2014-es elemzésében
feltárt egyenlőtlenségeket. Az elemzés 13 OECD-országban tíz indikátor (nem műtéti célú
kórházi felvételi ráták, koronária bypass eljárás, angioplasztika, szívkatéterezés, csípőtörést
követő kórházi felvétel/sebészeti beavatkozás, térdprotézis, térd artroszkópia,
császármetszés, méheltávolítás, MRI és CT-vizsgálat) alapján vizsgálta az egészségügyi
szolgáltatások igénybevétele terén mutatkozó eltéréseket. A vizsgált indikátorok esetében
(különösen a kardiológiai eljárások, térdműtétek és nőgyógyászati beavatkozások terén)
jelentős különbségek mutatkoznak az igénybevételben az országok között, és még inkább az
országokon belül. Az egyes ellátások előfordulásának változatossága csak kis részben
magyarázható a lakosság eltérő megbetegedési jellemzőivel. A következő szemelvényekben
néhány ország sajátosságait – igénybevételi adatok, területi variancia az igénybevételben, az
egyenlőtlenségek okai és az egyenlőtlenségek mérséklésére irányuló szakpolitikák részletesebben is bemutatjuk1.
Az OECD felhívja a tagországok kormányainak figyelmét arra, hogy többet kellene tenniük az
indokolatlan beavatkozások elkerülése érdekében. Természetesen szükség van az ellátási
hiányok okainak feltárására és kezelésére is. Néhány országban jó példák találhatók a
cselekvésre. Összefoglalónkban megkülönböztetett figyelmet szentelünk azoknak a
módszereknek a megismertetésére, amelyeket az egyes országok az egyenlőtlenségek
csökkentésére alkalmaznak.

1

Az OECD egyes országokra vonatkozó tanulmányai, bár azonos módszertan szerint készültek, nem teljesen
azonos struktúrában közlik az adatokat. Az egyenlőtlenségek mértékét helyenként a legkisebb és legnagyobb
adat hányadosával, helyenként a relatív szórás (variációs együttható) adatával tudjuk bemutatni. A
beavatkozások gyakoriságára standardizált, lakosságszámra vetített átlagos ráták találhatók, kivéve
Németországot, ahol a medián adat szerepel a publikációban.
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Finnország
Finnországban az OECD kutatói a nem műtéti célú kórházi felvétel, valamint nyolc eljárás
esetében vizsgálták az igénybevételi adatokat 20 kórházi körzetben a 2001-2011 közötti
időszakban, a lakosság szerkezetében mutatkozó különbségeket kiigazítva. Finnországban a
hatvanas-hetvenes évek óta tanulmányozzák az egészségügyi ellátás terén mutatkozó
regionális egyenlőtlenségeket.
1. ábra: Finnország kórházi körzetei

Nem műtéti célú kórházi felvételek
A nem műtéti célú kórházi felvételek aránya 2001-2011 között 22 százalékkal csökkent,
melyhez hozzájárult a szomatikus ágyak 14 százalékos csökkentése. 2011-ben a nem műtéti
célú kórházi felvételek standardizált átlagos rátája 100 ezer főre 9505 volt (a legmagasabb
értéket Pirkanmaa körzetben mérték: 100 ezer főre 11 773). A kórházi körzetek között
nőttek az egyenlőtlenségek (variációs együttható/relatív szórás/ 0,2), ami nagymértékben
annak tudható be, hogy két egyetemi kórházi körzet (Helsinki-Uusimaa, ill. DélnyugatFinnország) 50-60 százalékkal csökkentette a nem kórházi felvételek arányát.
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Kardiológiai eljárások
A CABG és PTCA eljárások standardizált átlagos rátája mintegy 30 százalékkal növekedett a
vizsgált időszakban (2001-ben 100 ezer főre 218, 2011-ben 284), és a kórházi körzetek
közötti eltérések is nőttek (2011-ben a variációs együttható 0,26). 2011-ben a CABG és PTCA
ráták Kainuu, Közép-Ostrobothnia és Észak-Savo körzetekben voltak a legmagasabbak (100
ezer főre 441, 385, 369). 2011-ben a szívsebészek sűrűsége Észak-Savo kivételével (1000 főre
0,07) minden kórházi körzetben az átlag alatti volt (1000 főre 0,02). CABG-eljárást általában
az egyetemi kórházakban végeznek. Egyes kórházi körzetekből (pl. Észak-Karélia, Dél- és
Kelet-Savo, Közép-Finnország) a CABG-eljárás elvégzésére az Észak-Savo kórházi körzetben
található Kuopio Egyetemi Kórházba utalják a betegeket (ahol a szívsebészek 1000 főre
vetített aránya az országos átlag fölötti). A szívkatéterezés standardizált átlagos aránya 100
ezer főre 378 volt, és a vizsgált időszakban jelentősen növekedett (vö.: 2001: 259). A
szívkatéterezés gyakorisága Kainuu, Vaasa, Kelet-Savo és Länsi-Pohja kórházi körzetekben
volt a legmagasabb (100 ezer főre 623, 585, 583, 467). Vaasa körzetben a kardiológusok
aránya 1000 főre magasabb (0,07) volt, mint az országos átlag (0,04), viszont a másik három
körzetben átlagos, vagy az átlag alatti. A kutatók szerint Vaasa körzetben a kardiológusok
magasabb aránya hozzájárulhat a szívkatéterezés magasabb gyakoriságához, a másik három
körzet viszont Finnország keleti részén található, ahol az iszkémiás szívbetegség gyakorisága
regionális szinten a legmagasabb. A kórházi körzetek közötti eltérések magasak (2011-ben a
variációs együttható 0,35). A nagy regionális eltérések egyik lehetséges oka a szükségletek
közötti eltérésekben rejlik, mivel a legmagasabb ráták Finnország keleti részén
tapasztalhatók. Már a negyvenes-ötvenes években kimutatták, hogy Finnország északkeleti
részén az iszkémiás szívbetegség mortalitása lényegesen magasabb, mint a délnyugati
országrészen. Habár a hetvenes éveket követően (az Észak-Karéliai Projektnek
köszönhetően) a mortalitási ráták csökkentek (a munkaképes korú férfiak esetében 80
százalékkal), a morbiditás terén továbbra is fennmaradtak az egyenlőtlenségek. A kutatók
szerint részben a helyi politikák is felelősek a nagy különbségekért. Miközben néhány
egyetemi kórház meglehetősen lassan kezdett hozzá a szívkatéterezés és PTCA
kapacitásainak kialakításához, néhány nem egyetemi kórházi körzet már meglehetősen
korán befektetett a szívkatéterezésbe. Az új technológiákon alapuló szolgáltatások
elindítására irányuló, koordinálatlan döntések is hozzájárultak a regionális eltérésekhez.
A szívellátásra vonatkozóan három országos klinikai irányelvet fejlesztettek ki: 2000-ben a
miokardiális infarktus diagnosztikájára (2009-ben frissítették), 2003-ban a kardiális
események kezelésére, beleértve az instabil angina pectoris-t és az ST-elevációval nem járó
miokardiális infarktust (2009-ben frissítették), 2011-ben az ST-elevációval járó miokardiális
infarktus kezelésére vonatkozóan.

Csípőtöréseket követő műtétek
A csípőtöréseket követő műtétek terén tapasztalhatók a legkisebb eltérések (variációs
együttható 2011-ben 0,13). 2011-ben a standardizált átlagos ráta 100 ezer főre 96 volt. A
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csípőtörések kezelésére először 2006-ban adtak ki országos klinikai irányelveket, melyek
legutóbbi frissítésére 2011-ben került sor. Az azonnali sebészeti beavatkozás sürgetése
mellett az irányelvek kiemelik a fájdalomkontroll, a megfelelő sebészeti megközelítés
kiválasztása, a korai mobilizáció, a hatékony rehabilitáció, valamint a törések megelőzésének
fontosságát.

Térdprotézis műtétek
A térdprotézis műtétek standardizált átlagos rátája 2011-ben 253 volt 100 ezer főre, 20012006 között folyamatosan nőtt, majd stabilizálódott. Az utóbbi pár évben enyhén csökkentek
a kórházi körzetek közötti eltérések (variációs együttható 2011-ben 0,17). A térdprotézis
műtétek gyakorisága 2011-ben Észak-Savo körzetben, illetve Finnország egyéb keleti
körzeteiben volt a legmagasabb. Észak-Savo körzetben az ortopéd sebészek aránya 1000 főre
kissé magasabb (0,10), mint az országos átlag (0,08). Ugyanakkor a vizsgált időszakban a
térdprotézis műtétek gyakorisága és az ortopéd sebészek sűrűsége között nem volt
kimutatható szisztematikus kapcsolat. A térd artroszkópia standardizált átlagos rátája 2011ben 316 volt 100 ezer főre. 2006 óta mind a standardizált átlagos ráta, mind a regionális
eltérések csökkenő tendenciát mutatnak (2011-ben a variációs együttható 0,22). A térd
artroszkópia gyakorisága 2011-ben Kymenlaakso körzetben volt a legmagasabb (100 ezer
főre 521), annak ellenére, hogy az ortopéd sebészek 1000 főre vetített aránya országos
szinten itt a legalacsonyabb (0,02). 2005-ben az Egészségügyi és Szociális Minisztérium
kritériumokat adott ki a nem sürgősségi kezelésekhez való hozzáférésre vonatkozóan, mely a
térdprotézis műtét és a térd artroszkópia szükségességére vonatkozóan is kritériumokat
tartalmazott (pl. fájdalom, klinikai eredmények, járásra, ill. mindennapi tevékenységek
elvégzésére való képesség). 2007-ben országos klinikai irányelveket adtak ki a térd- és
csípőízületek gyulladásos megbetegedésére (osteoarthritis) vonatkozóan, melyet 2012-ben
frissítettek. Az irányelvek és kritériumok feltehetőleg hozzájárultak a térdprotézis műtétek
gyors növekedésének stabilizálásához és a regionális eltérések csökkentéséhez, bár erre
vonatkozóan nem állnak rendelkezésre erőteljes bizonyítékok. A térd eljárások aránya 20012006 között gyorsan növekedett, és elérte az OECD-országok között az egyik legmagasabb
értéket, ami egy plafon-hatást elindítva hozzájárulhatott ahhoz, hogy az utóbbi időben
megindult a stabilizáció.

Császármetszés
A császármetszések korstandardizált átlagos rátája 2011-ben 1000 élve születésre 167 volt,
és a vizsgált időszakban valamelyest növekedett (habár nem folyamatosan). A regionális
eltérések növekedtek (2011-ben a variációs együttható 0,16). Délnyugat-Finnország és ÉszakSavo egyetemi kórházi körzetekben, ahol a szülész-nőgyógyászok sűrűsége a legmagasabb
(2011-ben 1000 nőre 0,34, ill. 0,33 vö.: országos átlag 0,24), a császármetszések aránya az
országos átlag alattinak bizonyult (1000 élve születésre 154, ill. 119). A kutatók ebből arra
következtettek, hogy a szülész-nőgyógyászok sűrűsége és a császármetszések aránya között
nem mutatható ki összefüggés. Ugyanakkor meglehetősen magas volt a császármetszések
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aránya a kis központi kórházzal rendelkező körzetekben (Kelet-Savo: 1000 élve születésre
230, Kainuu 214, Közép-Ostrobothnia 196), melyhez feltehetőleg hozzájárul, hogy nem
rendelkeznek elegendő erőforrással a sürgősségi ügyelet biztosításához, és ezért döntenek
nagyobb arányban a császármetszés mellett.

Méheltávolítás
A méheltávolítás standardizált átlagos rátája 2001-2007 között mintegy 40 százalékkal
csökkent, 2007 után viszont nem figyelhető meg világos trend sem a standardizált átlagos
ráta, sem a regionális eltérések alakulásában. 2011-ben a standardizált átlagos ráta 100 ezer
nőre 253 volt, a variációs együttható 0,20. 2011-ben a méheltávolítás gyakorisága Vaasa,
Észak-Karélia, ill. Kelet-Savo körzetekben volt a legmagasabb (100 ezer nőre 348, 324, ill.
319). Ugyanakkor e körzetekben a nőgyógyászok sűrűsége az országos átlag (1000 nőre 0,24)
alatt volt. A méheltávolítás ráták országos csökkenéséhez nagymértékben hozzájárult annak
a finn randomizált klinikai kísérletnek a publikációja a 2000-es évek elején, mely a
menorrhagia (túlzott mértékű menstruációs vérzés) kezelésére alkalmazott két módszert, a
méheltávolítást és a hormont (levonorgesztrelt) kibocsátó méhen belüli eszközt
hasonlította össze, és rámutatott az utóbbi előnyeire. A tanulmány hatására 2005-ben a
gyógyszeres kezelést hangsúlyozó klinikai irányelveket adtak ki a menorrhagia kezelésére,
melyet 2009-ben frissítettek. Ugyancsak elősegítette a méheltávolítás ráták csökkenését,
hogy 2004-2008 között fokozatosan megszüntették a kórházi szakorvosok „pay bed/fizetős
ágy” alapú finanszírozását, melynek keretében korábban pótlólagos kifizetéseket
nyújtottak a félig magán betegek esetében elvégzett eljárásokra. A jelen tanulmány arra
hívja fel a figyelmet, hogy habár a méheltávolítás országos rátáiban jelentős csökkenés
következett be, a kórházi körzetek közötti eltérések nem csökkentek.
Összességében véve elmondható, hogy a nem műtéti célú kórházi felvételi ráták több mint 20
százalékkal, a méheltávolítás ráták több mint 40 százalékkal csökkentek a vizsgált
időszakban, miközben a térdműtétek aránya 80 százalékkal, a revaszkularizációs eljárások
aránya pedig 30 százalékkal növekedett. Ezek a változások a kezelésekben és ellátásokban
tapasztalható fejlődést tükrözik. Az egyes eljárásokat tekintve különböző mértékű regionális
eltérések voltak tapasztalhatók. A csípőtörést követő műtét esetében a regionális
különbségek meglehetősen alacsonyak és stabilak voltak. A térdprotézis, ill. térd
artroszkópia terén csökkentek az egyenlőtlenségek. A kórházi felvételek aránya országos
szinten csökkent, ugyanakkor a regionális eltérések jelentősen növekedtek, és ez a
növekedés nem indokolható a lakosság szerkezetében megfigyelhető különbségekkel. A
császármetszések esetében a regionális különbségek növekedtek. A vizsgált eljárások közül a
szívkatéterezés volt az egyetlen, amelynek esetében mind az országos ráta, mind a regionális
eltérések növekedtek, ami részben betudható annak, hogy az eljárásokról való jelentéstétel
az egyes intézményekben különböző. A regionális egyenlőtlenségek terén tapasztalható
fejleményeket számos tényező indokolhatja, így például az erőforrások fejlesztésében,
valamint az új technológiák elfogadásában rejlő különbségek, ugyanakkor az utóbbi két
évtizedben végrehajtott egészségpolitikai intézkedések is.
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Az egészségügyi ellátás földrajzi egyenlőtlenségeinek kutatása során az elmúlt évtizedek
tanulmányai rámutattak az egészségügyi szolgáltatások igénybevételében mutatkozó
regionális egyenlőtlenségekre, melynek okaiként számos tényezőt említettek, többek között
a morbiditás, a betegpreferenciák, az egészségügyi erőforrások és hatékonyság, az orvosi
gyakorlat, valamint az egészségügyi technológiákhoz való hozzáférés terén mutatkozó
különbségeket. A kutatások hatására Finnországban a regionális egyenlőtlenségeket már a
kilencvenes években az egészségpolitika egyik fő kihívásaként ismerték el, és számos
intézkedést hoztak ezek leküzdésére. 1995-ben létrehozták a Finn Egészségügyi
Technológia-értékelő Irodát az Országos Egészségügyi és Jóléti Kutatási- Fejlesztési
Központon (STAKES, ma már Országos Egészségügyi és Jóléti Intézet, THL) belül. Az
Egészségügyi és Szociális Minisztérium pénzügyi támogatást nyújtott a klinikai irányelvek
kidolgozásához. A kilencvenes években a STAKES publikálni kezdte a kórházak
tevékenységeire vonatkozó regionális statisztikákat (jelenleg e tevékenységet a THL végzi).
Ugyanakkor a regionális egyenlőtlenségek leküzdésére irányuló, célzott kezdeményezések
csak a 2000-es évek elején jelentek meg. A közigazgatás 1993-as decentralizációját követően
(melynek következtében az egészségügyi ellátás megszervezésének feladata a helyi
önkormányzatokra hárult) a regionális egyenlőtlenségek leküzdése nagy kihívást jelentett.
2004-ben az Egészségügyi és Szociális Minisztérium kezdeményezte a nem sürgősségi
ellátáshoz való hozzáférés egységes kritériumrendszerének kidolgozását. Ezek a kritériumok
az Országos Egészségügyi Garancia 2005-ös bevezetését támogatták, amely a különböző
nem sürgősségi szolgáltatásokra (sebészeti és orvosi kezelésekre, ill. néhány diagnosztikai
eljárásra) maximális várakozási időket határozott meg (ezeket azóta többször is
frissítették). A kórházi ellátás várólistái csökkentek, néhány esetben az ellátási garancia
hozzájárulhatott a műtéti ráták növekedéséhez is. Habár nem áll rendelkezésre mélyreható
elemzés az intézkedések klinikai gyakorlatra kifejtett hatásáról, a jelen kutatás szerzői szerint
a térdprotézis műtétek terén az országos ráta növekedése, valamint a regionális különbségek
csökkenése azt sugallja, hogy a klinikai kritériumok, ellátási garanciák és kezelési
irányelvek pozitívan befolyásolták a klinikai gyakorlatot.
Az OECD kutatói úgy vélik, hogy számos alapvető mechanizmus, mely a regionális
egyenlőtlenségek leküzdéséhez szükséges, már jelenleg is működik a finn egészségügyi
rendszerben. Ugyanakkor hiányolják az egyenlőtlenségek leküzdésére irányuló, világos
akcióterv kidolgozását, valamint az intézkedések hatékony alkalmazását és megfelelő
nyomon követését. A tanulmány szerzői szerint ez részben indokolhatja, hogy habár az
utóbbi 20 évben számos intézkedést hoztak a regionális egyenlőtlenségek leküzdésére, ezek
relatíve gyenge hatást értek el. A kutatók az egészségügyi eltérésekre vonatkozó
statisztikák szisztematikusabb publikációját és nyomon követését, az eltérések
indokoltságának, illetve indokolatlanságának mélyrehatóbb vizsgálatát, valamint a
meglévő klinikai irányelvek és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés kritériumainak
hatékony végrehajtását javasolják.
A tanulmány szerzői szerint Finnországban az egészségügyi ellátásban tapasztalható,
indokolatlan regionális eltérések részben az egészségügyi rendszer erősen decentralizált
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struktúrájával is magyarázhatók. Az ellátás megszervezése a helyi önkormányzatok
felelőssége, a szolgáltatásokat pedig többféle forrásból finanszírozzák, ami nehézséget okoz
az állami és magán szektor által nyújtott ellátások koordinálásában. A finn kormány által
kidolgozott (a Parlament által még el nem fogadott) egészségügyi reformtervezet egy
kevésbé decentralizált rendszert irányoz elő, amely nagyobb ellátás-szervezési
egységeken, fejlettebb irányításon és a döntéshozatal koordinációján alapul. A
reformelképzelések megvalósítása is elősegítheti az egészségügyi erőforrásokban, ellátásszervezésben és orvosi gyakorlatban tapasztalható regionális eltérések csökkentését.
(Keskimäki et al., 2014)

Csehország
Csehországban az OECD kutatói a nem műtéti célú kórházi felvételi rátákat, két
nőgyógyászati beavatkozás (császármetszés, méheltávolítás), valamint két ízületi műtét
(térd- és csípőprotézis) gyakoriságát tanulmányozták 14 régióban (kraj) és 77 körzetben, a
2007-2011 közötti időszakban. Ez volt az első, ilyen jellegű elemzés Csehországban.
2. ábra: Csehország országrészei és régiói

A 10,5 millió lakosú Csehország 14 régióra (kraj) és 77 körzetre osztható. Történelmileg
három országrészt szokás megkülönböztetni: az ország nyugati részén fekvő, nagyobb
területű Bohémiát (melynek középső részén található Prága), a keleti részen található
Moráviát (Morvaországot), és az északkeleti részén található Cseh-Sziléziát.
Az alábbi táblázat a vizsgált beavatkozások regionális rátáinak összehasonlítását tartalmazza.
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1. táblázat: Egyes eljárások arányszámai és regionális eltérései Csehországban, 2011
Nem műtéti
célú kórházi
felvételek
100 ezer
lakosra

Csípőprotézis
műtét

Térdprotézis
műtét

100 ezer
lakosra

100 ezer
lakosra

Császármetszések
1000 élve
születésre

Méheltávolítás
100 ezer női
lakosra

Nyers
arányszám

16 418

121

97

237

152

Standardizált
átlagos
arányszám

20 057

124

99

232

173

Minimum

15 569

99

66

198

100

Maximum

23 262

156

119

274

342

Variációs
együttható

0,1

0,13

0,16

0,11

0,38

Forrás: Roubla, Sidlo, 2014

Nem műtéti célú kórházi felvételek
A nem műtéti célú kórházi felvételek aránya csökkent a vizsgált időszakban. 2011-ben a cseh
lakosság 16 százaléka esetében került sor kórházi felvételre nem műtéti céllal (beleértve a
normál szülést is). Meglepő módon a fejlett kórházi infrastruktúrával ellátott Prágában volt a
legalacsonyabb a hospitalizáció standardizált aránya (100 ezer lakosra 15 569), az északbohémiai Liberecky régióban (ahol az egyik legnagyobb regionális kórház található) pedig a
legmagasabb (100 ezer főre 23 262, vö.: standardizált átlagos ráta 20 057).

Csípőprotézis műtétek
A csípőprotézis műtétek terén az utóbbi években inkább növekedés volt jellemző. 2011-ben
csípőprotézis műtétek standardizált átlagos aránya 100 ezer főre vetítve 124 volt, a
regionális ráták 99-156 között mozogtak, ami 1,6-szoros eltérést jelent. A csípőprotézis
műtétek gyakorisága Prágában, illetve másik két, jó kórházi infrastruktúrával ellátott,
urbanizált régióban (Moravskoslezsky, Ustecky) volt a legalacsonyabb, a vidéki, alacsony
kórházsűrűségű régiókban (Vysocina, Kralovehradecky, Pardubicky, Olomoucky) pedig a
legmagasabb. Az alacsony ráták a kutatók szerint egyrészt magyarázhatók azzal, hogy a sűrű
tömegközlekedési hálózat és a relatíve fejlett infrastruktúra következtében a mozgásszervi
problémák gyakorisága alacsonyabb, másrészt az alternatív kezelések jobban elérhetők. Az
egyes körzetekben tapasztalható, kiugró növekedés feltehetőleg olyan új technológiák
megjelenésével is indokolható, amelyek lehetővé teszik a relatíve kockázatosabb betegek
számára a kezeléshez való hozzáférést.
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Térdprotézis műtétek
A térdprotézis műtétek száma 2007-2011 között több mint 30 százalékkal nőtt. 2011-ben a
térdprotézis műtétek standardizált átlagos aránya 100 ezer főre 99 volt, a regionális
rátákban 1,8-szoros eltérés mutatkozott (66-119). Ezen műtétek aránya szintén Prágában
volt a legalacsonyabb, valamint az egyik nyugat-bohémiai régióban (Plzensky). Ez utóbbi a
kutatók szerint a szolgáltatók csekély számával, vagy a finanszírozási források korlátozott
elérhetőségével magyarázható. A műtétek gyakorisága Morávia déli részén (Jihomoravsky,
Zlinsky), valamint a hegyvidéki, nehezebb életkörülményeket biztosító, ezáltal feltehetőleg
magasabb morbiditási rátával rendelkező Vysocina és Liberecky régiókban volt a
legmagasabb. A kutatók úgy vélik, hogy a morbiditásban mutatkozó különbségek mellett az
is befolyásolhatja a regionális eltéréseket, hogy az egyes szolgáltatók a mozgásszervi
problémákra milyen kezelést ajánlanak. Arra is felhívják a figyelmet, hogy érdemes lenne
elemezni az egyes biztosítópénztárak és szolgáltatók közötti szerződések különbségeinek
lehetséges hatásait. A különböző biztosítók ügyfeleinek száma az egyes régiókban ugyanis
meglehetősen eltérő (pl. a hegyvidéki Vysocina és Liberecky régiókban a legnagyobb
biztosító, a VZP rendelkezik a legtöbb ügyféllel). A biztosítók eltérő politikája is
befolyásolhatja a regionális eltéréseket.

Császármetszés
A császármetszések aránya az összes szülésen belül 2007-2011 között mintegy 20 százalékkal
nőtt. 2011-ben a császármetszések standardizált átlagos rátája 1000 élve születésre 232 volt,
a regionális rátákban 1,38-szoros eltérés mutatkozott (198-274). A császármetszések
gyakorisága a Németországgal határos Északnyugat-Bohémiában, valamint az Ausztriával
határos Dél-Moráviában volt alacsonyabb, a nagy kórházsűrűségű Prágában és a körülvevő
Stredocesky régióban, valamint Nyugat-Bohémiában (Plzensky, Jihocesky) és ÉszakMoráviában (Olomoucky, Moravskoslezsky) volt magasabb. Érdekes, hogy a legmagasabb
rátát a vidéki, alacsonyabb jövedelemszinttel és kórházsűrűséggel rendelkező Olomoucky
régióban mérték, a legalacsonyabbat viszont az iparosodott, magas kórházsűrűségű Ustecky
régióban (Északnyugat-Bohémia). A hegyvidéki Vysocina régióban 40 százalékkal emelkedett
a császármetszések aránya. A kutatók szerint a császármetszés gyakoriságában
megfigyelhető nagy különbségek nem magyarázhatók kizárólag a betegpreferenciákban és
kulturális normákban tapasztalható eltérésekkel, ugyanakkor a mélyreható elemzéshez
egyéb tényezők tanulmányozása (az újszülött súlya, magassága, valamint a beavatkozás
elektív vagy sürgősségi jellege) is szükséges lenne.

Méheltávolítás
A méheltávolítás műtétek száma 2007-2011 között országos szinten mintegy 30 százalékkal
csökkent (legnagyobb mértékben az alacsonyabb korcsoportokban). 2011-ben a
méheltávolítás standardizált átlagos aránya 100 ezer nőre 173 volt. A vizsgált beavatkozások
közül a méheltávolítás gyakoriságában mutatkoztak a legnagyobb (3,4-szeres) eltérések
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(100-342), és az utóbbi években növekedtek a regionális különbségek. A méheltávolítás
gyakorisága Karlovarsky régióban (Nyugat-Bohémia) volt a legmagasabb, ahol a nők
átlagéletkora relatíve alacsony. A legalacsonyabb ráták pedig Moravskoslezsky régióban
(Észak-Morávia, itt a nők átlagéletkora relatíve magasabb), ill. Prágában mutatkoztak (100
ezer női lakosra kb. 100). A méheltávolítás gyakorisága legnagyobb mértékben DélMoráviában (Zlinsky, Jihomoravsky) csökkent. Körzeti szinten is jelentős (akár 20-szoros)
eltérések figyelhetők meg.
Összességében véve megállapítható, hogy a császármetszések, valamint térd- és
csípőprotézis műtétek száma növekedést mutat, miközben a méheltávolítás műtétek terén
fokozatos csökkenés figyelhető meg, különösen a fiatalabb korcsoportok esetében. Ez a
méheltávolításon átesett nők átlagéletkorának növekedésére utal. Feltehetőleg az új
kezelések, technológiák megjelenése is hozzájárult a méheltávolítás ráták országos
csökkenéséhez. A térd- és csípőprotézis műtétek különösen a középkorú és idősebb betegek
esetén növekedtek, de a legidősebb korcsoportban (75 év fölöttiek) csökkenés volt
megfigyelhető. E két beavatkozás esetében az átlagos betegéletkor a vizsgált időszakban
változatlan maradt (70-72 év), habár a lakosság elöregedése következtében a 75 év fölötti
korcsoportba tartozók száma nőtt.
A vizsgált indikátorok esetében jelentős regionális eltérések voltak megfigyelhetők
Csehországban, ugyanakkor körzeti szinten esetenként még nagyobb eltérések mutatkoztak.
Az egyes régiók gazdasági, társadalmi, kulturális jellemzői is hozzájárulhatnak az ellátások
igénybevételi adataiban mutatkozó különbségekhez. Prágában a császármetszések aránya
magas, ugyanakkor a térd- és csípőprotézis műtétek, valamint a méheltávolítás gyakorisága
alacsony. Az alacsony társadalmi-gazdasági helyzetű régiók meglehetősen heterogén
mintákat mutatnak. Egyes régiókban az eljárások többsége esetében következetesen
alacsony/magas ráták figyelhetők meg, más régiók esetében viszont csak bizonyos eljárások
esetében tapasztalhatók kiugró értékek. Erre jó példa Prága, ahol a legtöbb egészségügyi
intézmény és szakember található. A fejlett technológiákhoz való jobb hozzáférés az ország
más részeiből is ide vonzza a betegeket, ezért Prága esetében egyes eljárásoknál (pl. a
császármetszés) magas igénybevételi adatok a betegek környező területekről történő
beáramlásával magyarázhatók. A többi eljárás alacsony gyakorisága részben a járóbeteg
ellátáshoz való, alternatív kezelésekhez való jobb hozzáféréssel indokolható. Az ÉszaknyugatBohémiában és Észak-Moráviában fekvő, ipari szerkezetátalakítás által súlyosan érintett
régiók számos társadalmi-gazdasági problémával (magas munkanélküliség, etnikai
heterogenitás) küzdenek. A különböző egészségügyi szolgáltatások igénybevételi aránya
ezekben a térségekben vegyes képet mutat. Északnyugat-Bohémiában a császármetszések
gyakorisága alacsonyabb, Észak-Moráviában viszont a legmagasabb. A méheltávolítás
gyakorisága ezzel ellentétben Északnyugat-Bohémiában a legmagasabb, Észak-Moráviában
az átlag alatti. A térd- és csípőprotézis műtétek terén nincsenek ilyen jelentős különbségek a
két terület között. Északnyugat-Bohémiában és Észak-Moráviában alacsony a csípőprotézis
műtétek aránya, de az utóbbiban a térdprotézis műtétek aránya az országos átlag fölötti. A
Csehország középső részén, Bohémia és Morávia határán fekvő régiók (Kralovehradecky,
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Pardubicky, Vysocina), valamint a közelben fekvő régiók (Olomoucky, Jihomoravsky,
Stredocesky, Jihocesky) sem társadalmi-gazdasági szempontból, sem az egészségügyi
szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén nem bizonyultak különösebben problémásnak. Épp
ellenkezőleg, ezekben a régiókban tapasztalhatók a legjobb értékek az egészségügyi
állapotmutatók terén (pl. Kralovehradecky régióban átlagon felüli a születéskor várható
élettartam). Ugyanakkor ezekben a térségekben volt a legmagasabb a térd- és csípőprotézis
műtétek gyakorisága, és az ízületi eljárásokon átesettek életkora is ezekben a régiókban volt
a legmagasabb.
A rendszerszintű folyamatokat szemlélve, az egészségügyi rendszer bevételei 2007-2009
között gyors ütemben növekedtek, az EU Strukturális Alapjaiból elérhető új források
következtében. Ugyanakkor 2010 után a magánkiadások csökkentek, az egészségbiztosítók
kiadásai pedig 2011 óta stagnálnak. Ez arra késztette az egészségbiztosítókat, hogy a DRGtípusú finanszírozás irányába mozdítsák el a finanszírozási mechanizmust. Emellett az
orvosoknak a sztrájkhullámok következtében sikerült béremelést elérniük, aminek szintén
jelentős hatása lehetett az egyes kórházakban végzett beavatkozások számára. Ezek a
változtatások feltehetőleg befolyásolták a regionális ráták alakulását, mivel a kórházak arra
kényszerültek, hogy növeljék a hatékonyságot, vagy csökkentsék a műtétek számát. Azt is
fontos megjegyezni, hogy Csehországban a regionális kormányok társfelelősséggel tartoznak
az egészségügyi ellátás megszervezéséért, és számos regionális kórházat üzemeltetnek.
Emiatt a jövőben az ellátásban tapasztalható regionális egyenlőtlenségek még tovább
növekedhetnek.
A kutatók szerint az elemzést tovább lehetne fejleszteni azzal, ha az adminisztratív régiók
helyett a vidéki, ill. városi területekre helyeznék a hangsúlyt. További elemzésre lenne
szükség a betegek állapotának osztályozása terén (a jelen kutatásban csak a kort és a
nemet vizsgálták), a betegség előrehaladottságával, valamint a beavatkozás elektív vagy
sürgősségi jellegével kapcsolatban. A várakozási idők szintén korlátozhatják az ellátáshoz
való hozzáférést egyes régiókban, amely ugyancsak befolyásolhatja a regionális eltéréseket,
de erre vonatkozóan kevés információ áll rendelkezésre a cseh egészségügyi rendszerben. A
biztosítók (beutalást végző) járóbeteg szakellátókkal, valamint a kórházakkal kötött
szerződéseinek tanulmányozása szintén a helyzet jobb megvilágítását eredményezné.
A cseh egészségpolitika szintjén jelenleg kevés figyelmet szentelnek a megosztott
döntéshozatalra irányuló programoknak, melyek elősegítenék a betegek választásokkal,
kezelési alternatívákkal kapcsolatos megértését. Például nincs világos klinikai konszenzus a
térdprotézis indikációira vonatkozóan, és a betegpreferenciák nagy valószínűséggel
befolyásolják a döntést, hogy műtétre vagy alternatív kezelésre kerüljön sor. Egyes
beavatkozások esetében rendelkezésre álló klinikai irányelvek tanulmányozása szintén
elősegítheti a regionális különbségek megértését, elemzését. (Roubla, Sidlo, 2014)
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Anglia
Angliában is kutatások bizonyítják, hogy az egészségügyi szolgáltatás nyújtása sok
tekintetben a beteg tartózkodási helyétől függ. Az angliai helyzetet elemző tanulmány 8
egészségügyi tevékenységre és eljárásra terjed ki, az adatok a 2010/11-es időszakot fedik le.
A vizsgált időszakban Anglia egészségügyi rendszerét 10 stratégiai egészségügyi hatóság
(SHA) és 151 alapellátási tröszt (PCT) irányította. 2013 áprilisában a stratégiai egészségügyi
hatóságok megszűntek, a PCT-ket pedig felváltották a klinikai szolgáltatásvásárló csoportok
(CCG-k).

Kórházi felvételi ráták
A többi OECD országhoz hasonlóan Angliában a kórházi ellátásra fordítják az egészségügyi
kiadások legnagyobb hányadát. 2010/11-ben 100 ezer lakosra vetítve 10 823 kórházi felvétel
volt. Az Egészségügyi Minisztérium becslése szerint naponta minden kórházi ágy 258 fontba
kerül az NHS-nek. A különböző PCT-k között háromszoros különbség állt fenn a legmagasabb
és a legalacsonyabb felvételi ráta között (5600 és 17 000). A kórházi felvételi ráták általában
csökkenést mutatnak az ország északi részétől dél felé haladva. Más OECD-országokhoz
hasonlóan a kórházi felvételek bizonyos hányada csökkenthető lenne Angliában is a betegek
kórházon kívüli ellátásával. Ilyen irányú kezdeményezések az asztma és a krónikus
obstruktív tüdőbetegség terén történtek, ahol segítették a betegeket saját állapotuk
megértésében és menedzsmentjében. Erőfeszítések történtek a háziorvosi ügyeleti ellátás
bővítésére és a minőség fejlesztésére is, leginkább a QOF-en keresztül (Quality and
Outcomes Framework - NHS háziorvosi finanszírozási rendszer, amely minőségi ellátás
nyújtásáért jutalmazza az orvosokat).

CABG
A CABG (bypass) műtétek rátája 2010/11-ben 100 ezer lakosra 31 volt, a legmagasabb és a
legalacsonyabb ráta között közel ötszörös különbség állt fenn. Általában Anglia északi részén
és Észak-Londonban magasabb, a délkeleti régióban pedig a legalacsonyabb. A ráták 20032011-ig csökkenést mutatnak, az ingadozás foka is állandó maradt ebben az időszakban.

Angioplasztika (PTCA)
Az angioplasztika rátája 2010/11-ben 100 ezer lakosra 111 volt, több mint háromszorosa a
CABG rátának. Az angioplasztika földrajzi változatossága jóval kisebb a CABG-hez képest, ami
azt sugallja, hogy egyöntetű elmozdulás történt az ischemiás szívbetegségek ezen kevésbé
invazív kezelése felé. Azonban így is 2,5-szörös különbség állt fenn a legmagasabb és a
legalacsonyabb ráta között - általában az ország nyugati részén volt alacsonyabb. Az
angioplasztika rátái 2003-2011-ig jelentős növekedést mutattak, bár a különböző PCT-k
közötti különbségek csökkentek. Ez a harmonizáció részben a National Institute for Health
and Care Excellence (NICE) által 2000-ben kiadott klinikai irányelvvel magyarázható, amely
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a CABG-vel szemben a PTCA-t ajánlotta a mindkét eljárásra alkalmas betegek számára.
Emellett a South East Health Observatory 2013-ban „Kardiovaszkuláris Betegség Profilokat”
készített a PCT-k számára, melyben a szolgáltatásvásárlókat és a döntéshozókat tájékoztatják
a szív- és érrendszeri betegségek ellátásának helyi adatairól. (Pl. a London SHA-ban lévő
Newman PCT 2010/11-es profilja szerint a CABG és a PTCA megnövekedett rátái a koronáriás
szívbetegség (szükséglet indikátor) és a koszorúér angioplasztika sürgősségi felvételeinek
magasabb rátáival álltak összefüggésben. Bár a Newman PCT-nél jelentős növekedés volt a
PTCA rátákban 2003/4 és 2010/11 között, mindez a CABG ráták növekedésével is társult,
annak ellenére, hogy ugyanebben az időszakban országosan jelentős, 20 százalék feletti
csökkenés történt a CABG rátákban.)

Csípőtörést követő kórházi felvétel
A csípőtörést követő kórházi felvétel 2010/11-ben 100 ezer 65 éven felüli lakosra 695 volt,
amely 2,3-szoros ingadozást jelent a PCT-k között. Az összes többi eljáráshoz képest a
legkisebb ingadozás ennél az eljárásnál jelentkezik, mivel a csípőtörést követően kevés
választási lehetőség van azzal az alternatívával szemben, hogy felvegyék és megműtsék a
beteget. A csípőtörést követő felvétel általában alacsonyabb Londonban és az ország keleti
részében, magasabb a nyugati részében.

Térdprotézis-műtét
A térdprotézis-műtét rátái más OECD országokhoz hasonlóan Angliában is növekedtek az
elmúlt évtizedben, 2010/11-ben 100 ezer lakosra 174 jutott. Jelentős változatosság áll fenn a
különböző PCT-k között, van ahol 100-nál kevesebb, van, ahol 250 fölötti a ráta értéke. A
legmagasabbak az északkeleti területeken, míg a legalacsonyabb ráta néhány londoni PCTben volt mérhető. A térdprotézis-műtét az „NHS England Shared Decision Making” nevű
megosztott döntéshozatali program részét képezi. A program 2013-ban 38 átfogó
döntéstámogatási eszközt tartalmazott különböző egészségügyi eljárásokra, köztük a térd
osteoarthritis kezelésére. A döntéstámogatási eszközök segítik a betegeket a különböző
terápiás lehetőségek kockázatainak és előnyeinek megértésében.

Császármetszés
2010/11-ben 1000 élveszületésre 237 császármetszés jutott, a PCT-k közötti változatosság
alacsony volt. A legmagasabb arány a londoni körzetben elhelyezkedő Newman PCT-ben
volt, bár a születési arány is itt a legmagasabb, az országos átlag kétszerese. A
császármetszés 1980-tól 2010/11-ig jelentősen növekedett (9 százalékról 23 százalékra), a
változatosság aránylag alacsony maradt, ami a növekedés egyöntetű voltát jelenti a
különböző régiókban. Mindez a NICE által közzétett és rendszeresen frissített irányelvek
betartásának tulajdonítható.
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CT-vizsgálat
A CT-vizsgálatok aránya 2010/11-ben 1000 lakosra vetítve 63 volt, a PCT-k közötti 3,8-szoros
változatossággal. A legalacsonyabbak között a Keynes PCT (East Midlands) és Hillingdon PCT
(London) volt, a legmagasabbak között a South Gloucestershire (South West).

MRI-vizsgálat
Az MRI-vizsgálatok aránya 2010/11-ben 1000 lakosra vetítve 39 volt, a PCT-k közötti igen
magas, 4,2-szoros változatossággal. A legalacsonyabbak között a Portsmouth City Teaching
PCT (South Central) és a Hull PCT (Yorkshire) volt, a legmagasabbak között a Coventry
Teaching PCT (West Midlands) és a Hammersmith and Fullham PCT (London). A 2011-es NHS
Atlas szerint az CT- és MRI-vizsgálatokban fennálló változatosság nem pusztán a
berendezések és a képzett személyzet elérhetőségének tudható be, hanem a helyi klinikai
gyakorlatnak is, amely nem megfelelő módon alakult az idő folyamán. (Farebrother, 2014)

NHS atlaszok a lakosságszámra jutó ellátások földrajzi változatosságairól
Az egészségügyi ellátásban fennálló változékonyságot NHS atlaszokban mutatják be (NHS
Atlases of Variation in Healthcare). Az atlaszok az orvosoknak és a források felhasználásért
felelős menedzsereknek szólnak. Céljuk, hogy különböző klinikai területeken rámutassanak a
tevékenységben, az eredményekben és a kiadásokban fennálló változékonyságra, anélkül,
hogy minősítenék a PCT-ket. A 2010-ben elindított atlasz 34 indikátort fedett le olyan
területeken, mint a daganatos betegségek, mentális egészségügy, keringési betegségek,
életvégi ellátás és diagnosztikai vizsgálatok. A 2011-es kiadás 71 indikátorra bővült és
magába foglalta még a gyermekegészségügyet, vesebetegségeket, diabéteszt, légzőszervi
megbetegedéseket és májbetegségeket. Az atlaszok tartalmának egy része webes
felületen, interaktív térképeken is elérhető:
http://www.sepho.org.uk/extras/maps/NHSatlas2011/atlas.html.
A kiválasztott indikátorok értéke térképen, diagramon és adattáblában tekinthető meg. A
következő ábra például jól szemlélteti, hogy az egyes PCT-k területén az 1-es típusú
diabéteszben szenvedők hány százaléka részesült a megfigyelt 15 hónapos periódusban a
NICE által ajánlott kilenc féle ellátásban (évente ajánlott a testtömeg index, a HbA1c mérése,
a vérnyomás, az albumin, kreatinin, koleszterin mérése, a szemek, lábak és a dohányzási
státusz értékelése). A százalékos arány 47,9-től 5,4 között mozgott, ami egyes területek
nagyon hiányos diabétesz ellátására figyelmeztet.
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3. ábra: Angol atlasz az egészségügy területi egyenlőtlenségeiről

Forrás: http://www.sepho.org.uk/extras/maps/NHSatlas2011/atlas.html

Két PCT esetében az atlaszt kifejezetten arra használták, hogy párbeszédet indítsanak a helyi
háziorvosokkal a diabétesz betegek hiányos ellátásának javítására.
Az atlaszok használatának értékelése rámutatott, hogy az összes PCT figyelemmel kíséri az
országos átlaghoz viszonyított pozícióját. Például az atlaszok révén egy PCT képes volt
megállapítani, hogy a szürkehályog műtét klinikai küszöbértékei alacsonyabbak, mint a
szomszédos PCT-nél, így magyarázatot talált arra, hogy miért voltak magasabbak az ilyen
beavatkozások rátái. (Bedfordshire NHS ellátónál a szürkehályog műtét klinikai küszöbértéke
a látásélesség 6/9-es szintjén volt, míg más PCT-knél ez az érték 6/12. A küszöbértéket a
rosszabbik szemre határozzák meg az alapján, hogy a beteg számára melyik a legkisebb
méretű betűsor, amit 6 méterről képes elolvasni. A 6/9-es látásélesség szintjén végzett
műtétek harmada vagy nem járt előnnyel, vagy rossz eredményhez vezetett, míg a 6/12-es
szinten mindez csak nyolcból egy esetben történt meg. Ezt követően a Bedfordshire NHS
megváltoztatta a szürkehályog műtét engedélyezési és finanszírozási irányelveit, és 2011ben megnövelte a küszöbértéket 6/12-re.)
Az NHS atlaszokban rendelkezésre álló információk a stratégiai tervezés számára is
hasznosak, segítik a változékonyság okainak jobb megértését annak érdekében, hogy
precízebben lehessen azonosítani a problémákat, és párbeszédet lehessen folytatni az
orvosokkal a lehetséges megoldásokról. (Farebrother, 2014) Az indokolatlan különbségek
azonosítása és megértése helyi szintű feladat. A helyi szolgáltatásvásárlóknak
szisztematikus megközelítést kell alkalmazniuk az indokolatlan különbségek leküzdésére,
amelybe a népegészségügyi megfigyelőközpont (PHO) munkatársait és az egészségügyi
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adatok
gyűjtésében,
elemzésében
és
értelmezésében
megfigyelőközpontot (QO) is be lehet/kell vonni.

járatos

minőségügyi

Az NHS atlaszokhoz kapcsolódóan Angliában a Right Care program dolgozott ki a
döntéshozók támogatására olyan eszközöket és forrásokat, amelyek az egészségügyi
eredmények javítását és a potenciális megtakarítások feltárását célozzák. Az alábbiakban a
regionális eltérések csökkentésére használt analitikus eszközök közül említünk meg
néhányat. (Right Care, 2014)
Program költségvetési benchmark eszköz:
- Az eszköz keretet nyújt az NHS kiadások becslésére a teljes betegút során, meghatározott
betegségek esetében, PCT-k szerint. Az adatok benchmark információkat tartalmaznak.
Kiadás és eredmény eszköz (SPOT)
- Az eszköz grafikus áttekintést ad a helyhatóságok és a klinikai szolgáltatás-vásárlók (CCGk) számára a tevékenységek fő területein jelentkező kiadásokról és eredményekről.
Interaktív munkafüzetet hoz létre, ahol lehetővé válik az adatok részletes vizsgálata.
NHS összehasonlítási eszköz
- Az eszköz a tevékenységek és a költségek összehasonlítását biztosítja helyi, regionális és
országos szinten. A kb. 200 összehasonlító indikátorból álló eszköz a
szolgáltatásvásárlókat és az ellátókat célozza.
Fekvőbeteg ellátásban jelentkező eltérések kiadásaira vonatkozó eszköz (IVET)
- Fekvőbeteg kiadási adatokat nyújt különböző betegségekre és eljárásokra PCT-k szerint.
Az adatok az 1000 lakosra vetített kiadásokat tartalmazzák korra, nemre és szükségletre
standardizálva.
Internetes alapellátási eszköz
- A webportál alapellátási adatokat nyújt felhasználható indikátorok, eredmények és
benchmarkok vizsgálatára praxis szinten.

Németország
Németországban az OECD regionális különbségekkel foglalkozó 2014-es tanulmánya német
DRG adatok alapján a nem műtéti célú kórházi felvételek, a bypass műtétek, az
angioplasztikák, a csípőtörést követő műtétek, a térdprotézis műtétek, a császármetszések
és a méheltávolítások gyakoriságát elemezte 16 tartományra és 96 tervezési régióra bontva
a 2009-2011-es évekre. (Storz-Pfennig, 2014) 2011 óta a Bertelsmann Alapítvány a regionális
egyenlőtlenségeket (412) járási szintig lebontva publikálja (az OECD tanulmány adatait a
Bertelsmann adataival egészítettük ki). (Bertelsmann, 2014) Az OECD tanulmánya alapján a
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legnagyobb különbségek a koronária angiolasztika (PTCA) és a koszorúér bypass műtétek
(CABG) esetében mutatkoztak, ezeket a térdprotézis műtétek és a méheltávolítások követik.
Csekély eltérések figyelhetőek meg a nem műtéti célú kórházi felvételek és a
császármetszések esetében, a legkisebb különbségek pedig a csípőtáji törésekhez
kapcsolódó műtéteknél voltak.
2. táblázat: Egyes eljárások arányszámai és regionális eltérései Németországban, 2010, 2011
Nem
műtéti
célú
kórházi
felvételek

CABG

PTCA

(100 ezer
lakosra,
2011)

(100 ezer
lakosra,
2011)

(100 ezer
lakosra,
2011)

(100 ezer
lakosra,
2011)
Standardizált
medián ráta

Csípőtáji
törést
követő
műtétek

Térdprotézis
műtét
(100 ezer
lakosra,
2011)

Császármetszések
(1000 élve
születésre,
2010)

Méheltávolítás
(100 ezer
nőre,
2011)

13359

67

344

190

218

323

340

Variációs
együttható

0,13

0,24

0,22

0,11

0,16

0,13

0,14

Szisztematikus variációs
komponens

1,79

5,74

4,74

1,11

2,91

1,63

2,29

Forrás: Storz-Pfennig, 2014

Nem műtéti célú kórházi felvételek
2011-ben a nem műtéti célú kórházi felvételek korra-nemre standardizált regionális medián
rátája 100 ezer lakosra 13 359; 0,13 variációs együtthatóval.
Az asztma, COPD, magas vérnyomás és a szívelégtelenség miatti, korstandardizált
elkerülhető kórházi betegfelvételek 2009-es elemzései szerint a tartományok felvételi
arányai 100 ezer lakosra asztma esetében 11,8 és 24,8 között, COPD esetén 129 és 283
között alakultak. Magas vérnyomás és szívelégtelenség esetén a hospitalizációs ráták 100
ezer lakosra 99 és 331, illetve 190 és 370 között alakultak.

Koronária intervenciók (PTCA) és koszorúér bypass műtétek (CABG)
2011-ben a CABG korra-nemre standardizált régiós medián rátája 100 ezer lakosra 67; 0,24
variációs együtthatóval. A CABG műtétek gyakoriságának regionális eltérései az elmúlt
években csökkentek. Járási szinten a standardizált műtéti gyakoriság 2010-2012 időszakában
4,5 és 25,4 operáció között változott 10 ezer lakosra vetítve (2007-2010: 4-32), a
legmagasabb műtéti gyakoriságot mutató járásban hatszor gyakrabban végeztek ilyen

19

Területi különbségek az egészségügyi ellátásban

beavatkozást (a 2007-2010 közötti időszakban 8-szoros különbség volt jellemző), mint a
legalacsonyabb mutatóval rendelkező járásban. (Bertelsmann, 2014)
A PTCA korra-nemre standardizált regionális medián rátája 100 ezer lakosra 344; variációs
együtthatója 0,22. E két beavatkozásnál figyelhetőek meg a tartományok és régiók közötti
legnagyobb különbségek.
Egy 2000- 2001-es 121 német kórházban (csupán 361 beteg körében) végzett vizsgálat a
PTCA, CABG és carotis endarterectomia eljárásokról azok kevesebb, mint 10 százaléka esetén
állapított meg túlzott alkalmazást, az esetek 25 százalékában az alkalmazás megfelelősége
bizonytalan volt. A német szakértői tanács 2001-ben mutatott rá a koronária intervenciók
túlzott alkalmazására és ennek problémáira. (Storz-Pfennig, 2014)

Csípőtörést követő műtétek
2011-ben a csípőtörést követő műtétek korra-nemre standardizált regionális medián rátája
100 ezer lakosra 190; 0,11 variációs együtthatóval, amely utóbbi a legalacsonyabb a vizsgált
eljárások között.

Térdprotézis műtétek
2011-ben a térdprotézis műtétek standardizált regionális medián rátája 100 ezer lakosra
218; 0,16 variációs együtthatóval. A műtétek előfordulása észak-déli törésvonalat jelez, a
megfigyelt ráták a déli területeken, különösen Bajorországban magasak. Egy nagy regionális
klasztereket (Kelet, Nyugat, Északnyugat, néhány nagyobb tartomány (pl. NordrheinWestfalen, Bayern, Baden-Württemberg) vizsgáló elemzés a térdprotézis műtéti arányok
különbségeit az osteoarthritis prevalenciájának viszonylag csekély eltérése miatt nem tudta
morbiditási tényezőkkel magyarázni. A térdartroszkópia alkalmazásának járások közötti
maximális különbsége 65-szörös, a volt NDK területein a legalacsonyabb, Bayern, BadenWürttemberg tartományok egyes járásaiban a legmagasabb.
A térdprotézis első beültetése esetén a műtéti indikáció felállításához nem elégséges az
anamnézis figyelembe vétele, jelentős szerepet játszik a panaszok szubjektív értékelése és a
különböző kezelési opciók következményeinek beteg által történő megítélése. A műtétről
szóló döntés nagyban függ attól, hogy a beteget mennyire átfogóan tájékoztatták. A
műtéttel kapcsolatos döntés támogatása érdekében a Bertelsmann Alapítvány a laikusok
számára a műtét előnyeivel és kockázataival foglalkozó tájékoztatási rendszert hozott létre
(https://knieoperation.faktencheck-gesundheit.de). A tapasztalatok azt mutatják, hogy a
betegek kevesebb invazív beavatkozást vesznek igénybe akkor, ha az összes, nem
sebészeti kezelési lehetőségről is információt kapnak.
Mivel a térdprotézis első beültetés olyan eljárás, amely a kórházak számára nagyobb
mennyiség esetén generál gazdasági előnyöket, fennáll annak a veszélye, hogy a kórházak
ezt a rendelkezésre álló mozgásteret az indikációk terén ki is használják. Hibás gazdasági
ösztönzéshez vezethetnek a főorvosi szerződésekbe foglalt célmegállapodások (pl. bizonyos
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bónuszok meghatározott műtét elérését követően), vagy azok az esetek, melyek alacsony
ráfordítással elvégezhetőek, de magas finanszírozással járnak.
Németországban jelenleg nincs általánosan elfogadott irányelv a térdprotézis beültetés
indikációjára, így egyes orvosok a műtéti megoldást gyakrabban ajánlhatják betegeik
számára. A Bertelsmann egy – esetlegesen európai szintű - irányelv kidolgozását, valamint
a műtétre való alkalmasság kritériumainak pontosabb meghatározását javasolja a
térdízületi artrózis kezelésére.
2012 októberétől azon intézmények, melyek magasabb számban hajtanak végre térdprotézis
műtéteket, endoprotézis centrumként akkreditáltathatják magukat. Egyes tartományok
tapasztalata azt mutatja, hogy ahol az intézmények csatlakoztak a kialakított endoprotézis
regiszterhez, a beavatkozások aránya csaknem megfeleződött.
A németországi kórházakat törvény kötelezi arra, hogy minőségbiztosítási jelentéseikben
rendszeres időközönként bizonyos sebészeti beavatkozásokkal kapcsolatos eredményeket
publikáljanak. A jövőben az artroszkópos és endoprotézis térdműtétekhez kapcsolódó
adatokat a minőségbiztosítás számára kötelező lesz dokumentálni és publikálni.
(Bertelsmann, 2014).

Császármetszés
2010-ben a császármetszések regionális medián rátája 1000 élve születésre 323 volt, a
variációs együttható 0,13. Habár a többi eljárás arányaival összehasonlítva alacsonyak az
egyes tartományok közötti (és még csekélyebbek az egyes régiók közötti) különbségek,
Németország nyugati részén magasabb a császármetszések aránya, mint a keleti területeken.
A császármetszések aránya járásonként 2007-2009 között 18 és 46 százalék között, a 20102012 között 17 és 52 százalék között alakult, az arány egyes járásokban több mint háromszor
magasabb a más járásokban megfigyelhetőnél. A jóval átlag feletti császármetszési arány
leginkább a Rheinland-Pfalz-i régiókban és a volt NDK-s tartományi járásokban figyelhető
meg. A kutatás megállapította, hogy az eddig feltételezett okok – anyák növekvő
átlagéletkora, anyai betegségek növekedése (elhízás, diabétesz), ikerszülések, koraszülések
vagy az anya kívánságára elvégzett császármetszés – nincsenek komoly hatással a
császármetszések arányának növekedésére. (Bertelsmann, 2014)
Az OECD kutatása szerint a tervezett császármetszések esetében már markánsabbak az
eltérések, bár a tervezett császármetszések eloszlása eltérő a hét egyes napjain, azok
bizonyos előnyökkel (pl. szülés kockázatának megítélése, gazdaságossági megfontolások)
hozhatóak összefüggésbe. (Storz-Pfennig, 2014)
A regionális különbségek mögött okként meghúzódhat a kockázatok szülész általi
megítélésének változatossága, a bonyolult spontánszülések ellátásával kapcsolatos
tapasztalatcsökkenés, a szülész által végzett tanácsadás hatása, a befektető orvosi rendszer
és a korábban császármetszéssel elvégzett szülés. Bár a korábbi császármetszést követő
újabb szülés esetén a Német Szülészeti és Nőgyógyászati Társaság és a NICE is a vaginális
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módszert ajánlja, az egyes régiók igen eltérő mértékben és csak ritkán követik az ajánlást.
2014 tavaszán Baden-Württemberg hat hónapos, tájékoztató kampányt indított, amelyben
a császármetszések arányának középtávú csökkentését tűzte ki célul. (Bertelsmann,2014)
Az OECD tanulmánya egyértelmű irányelvek kidolgozását, az orvosok képzésének javítását
és a finanszírozási rendszer megváltoztatását javasolja. (Storz-Pfennig, 2014)
A Bertelsmann a sűrűn lakott területeken a nehéz szülésekre (tanácsadás és ellátás)
specializált szülészeti klinikák létrehozását, a szülésznők bevonásának bővítését, illetve
terhes nőknek szóló tanácsadás esetén a szülésznők és szülész-nőgyógyász szakorvosok
együttműködésének megerősítését tartja fontosnak. A transzparencia javítása érdekében
javasolt a császármetszéssel kapcsolatos adatok folyamatos monitorozása, a feltűnő
adatokat szolgáltató kórházak esetén szakmai konzultációk kezdeményezése, valamint
kockázatkiigazítást követően az adatok minőségbiztosítási jelentésekben történő
publikálása is.

Méheltávolítás
A méh részleges vagy teljes sebészi eltávolítása az egyik leggyakoribb nőgyógyászati műtéti
eljárás. A méheltávolítások korra-nemre standardizált regionális medián rátája 100 ezer nőre
340, a variációs együttható 0,14. (OECD, 2014) Német területen az elmúlt években a
méheltávolítások gyakorisága minden releváns korosztályban csökkent. Ennek ellenére sem
csökkentek azonban a regionális különbségek. Járási szinten a 10 ezer nőre vetített
standardizált műtéti gyakoriság 2010 és 2012 között 18 és 61 műtét között mozgott. A
beavatkozások jelentős része elégtelen indikációkon alapul, a műtéti indikáció
megítélésében az egyes orvosok különböznek. Az információs kampányok a műtéti számok
jelentős csökkenéséhez vezethetnek. (Bertelsmann, 2014)

A Bertelsmann kutatásokban szereplő további területek
A Bertelsmann kutatásai egyenlőtlenségeket tártak fel az OECD kutatás által már érintett
területeken kívül az egyes régiók között a mandulaműtétek esetében (a legkevesebb
garatmandula eltávolítást végző régióhoz képest a legtöbb eltávolítást végző régióban
nyolcszor annyi mandula eltávolítására került sor) és a depresszió gyógyítása során (ahol
négyszeres különbség figyelhető meg) is. A mandulaműtéteknél megfigyelhető különbségek
csak részben vezethetők vissza a kórképek regionális szintű eltérő gyakoriságára. A
Bertelsmann irányelvek fejlesztését és a műtéthez vezető körülmények
dokumentációjának javítását javasolja. A depresszió gyógyítása terén tapasztalható
különbségek legfontosabb okai között elsősorban az orvosok területi eloszlását említi (minél
több házi- és szakorvos, illetve pszichoterapeuta foglalkozik mentális betegségek
gyógyításával adott járásban, annál gyakrabban diagnosztizálják a betegséget), másodsorban
az orvosok kódolási szokásait befolyásoló finanszírozási szerződéseket (pl. speciális
háziorvosi szerződések) említi. Egyes területeken a mentális betegségek tabutémának
számítanak, és a betegek szégyenérzetből panaszaikkal ritkábban fordulnak orvoshoz. A
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probléma megszüntetésére a Bertelsmann ajánlásai között említhető a betegek oktatása és
megfelelő tájékoztatása a depresszióra való hajlam és a betegség korai felismerése
érdekében; a háziorvosok képzésének javítása, az ellátáskutatás fokozottabb támogatása,
a bevált hálózati modellek elterjesztése és új modellek fejlesztése (pl. a Gesundheitsnetz
Depression, Nürnberger Bündnis gegen Depression), valamint az orvosok és terapeuták
szükségletek szerinti eloszlásának biztosítása. (Bertelsmann, 2014)

Német atlasz az egyenlőtlenségekről
A német egészségügyben a túlzott ellátással és az ellátási hiányokkal kapcsolatos kérdések
szakmai körökben évek óta kutatások és viták forrásai. A legtöbb vizsgálati és kezelési
módszert regionális ellátási különbségek jellemzik, amelyek számos esetben indokoltak. Az
orvosoknak és egészségpolitikusoknak a nem kívánatos ellátási különbségek megszüntetését
kellene célul kitűzniük, amelynek terén az elmúlt évtizedben tényszerűen kevés előrehaladás
tapasztalható.
Az egészségügyi ellátás regionális eltéréseinek feltérképezésére a Bertelsmann Alapítvány
2011-ben indított a szakembereknek és a lakosságnak egyaránt szóló weboldallal
támogatott programot (Kezdeményezés a jó minőségű egészségügyi ellátásért és
Faktencheck Gesundheit: https://faktencheck-gesundheit.de), amellyel több külföldi
példa, köztük a már bemutatott angol NHS atlasz és a legismertebb, az amerikai
Dartmouth atlasz (http://www.dartmouthatlas.org/) gyakorlatát követte. 2011 őszén
publikálta az első tanulmányát, amelyben az IGES közreműködésével 16 fekvőbeteg indikátor
alapján mutatja be a német regionális különbségeket. Az indikátorok közül 10 sebészeti
eljárásokra vonatkozott, a német sebészeti beavatkozások 12 százalékát fedte le. Közülük a
császármetszés, a vakbélműtét, a mandulaműtét, a méheltávolítás, prosztata eltávolítás,
bypass műtét jelentős mértékű regionális változatosságával nemzetközi kutatások is
foglalkoznak. Ezen indikátorok nagy részénél a kutatás közös problémaként tárta fel a
volumen-növekedéseket, a betegek preferenciáinak korlátozott figyelembe vételét, és a
diagnosztikai eljárások minőségi hiányosságait. Hat indikátor az ellátás elérhetőségére és a
szektorok közötti kapcsolatokra fókuszált (pl. nappali kórházi ellátás, diabétesz betegek
kórházi felvétele, depresszió miatti kórházi felvételek stb.). Ezek körében a kutatók,
mögöttes okokként az ambuláns ellátási kapacitás allokációs problémáira világítottak rá.
Egyetlen eredményindikátorként a perinatális mortalitást vizsgálták, amely a szociális és
egészségügyi ellátás megfelelőségének kérdésére mutat rá.
A regionális egyenlőtlenségek kor és nem szerint standardizált, a beteg lakóhelyéből kiinduló
adatai és lehetséges okai mellett a tanulmány rámutat néhány megoldási opcióra is. Több
területen (antibiotikum használat a gyermekek körében, császármetszés, gyermekek
mandula műtétei, térd artroszkópia, depresszió, orvosok területi eloszlása) mélyebb
elemzések és betegtájékoztató anyagok is készültek.
A császármetszés, mandula– és vakbélműtét, méh-, prosztata- és epehólyag eltávolítás,
bypass műtét, defibrillátor beültetés és térdprotézis műtétek adatai a honlapon (412 járásra)
interaktív térképeken és eloszlási grafikonokon is elérhetők. Bemutatják a legmagasabb és
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legalacsonyabb értékek közötti különbségeket, az országos átlaghoz képest történő
elhelyezkedést. (Bertelsmann, 2014)
4. ábra: Német atlasz az egészségügy területi egyenlőtlenségeiről

Forrás: https://mandeloperation.faktencheck-gesundheit.de/interaktive-karten/

Franciaország
Franciaországban az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének területi eltéréseire az
utóbbi időben megkülönböztetett figyelem irányul. Ezt a gazdasági szükségszerűség és a
regionális irányítás változásai egyaránt indokolják. Ugyanakkor nincs rendszeres monitorozás
a regionális eltérések tekintetében. Az OECD 2014 szeptemberében közzétett tanulmánya
nyújt először standardizált információt, a francia kórházak által végzett több tevékenység
(koronária bypass, angioplasztika, csípőtörés műtéti ellátása, térdprotézis-műtét, térdartroszkópia, császármetszés, méheltávolítás) igénybevételének eltéréseiről megyei
bontásban.
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5. ábra: Franciaország régiói és európai részének megyéi

A ráták standardizálása az Országos Statisztikai Intézet (INSEE) 2005-ös és 2010-es lakossági
adatai alapján történt. A vizsgálatok szerint a CABG igénybevételének eltérései voltak a
legnagyobbak (variációs együttható: 0,28). A PTCA és a térd artroszkópia szintén nagy
eltéréseket - három-négyszeres különbséget - jelzett a legalacsonyabb és a legmagasabb
igénybevételt mutató területeken. A megyék közötti legkisebb különbség a csípőtörést
követő műtétek és a kórházi felvételek rátáiban jelentkezett.
2005 és 2011 között a 100 ezer főre jutó hospitalizáció standardizált rátái minden eljárás
esetében emelkedtek, kivéve a méheltávolítást és a térd artroszkópiát, ezzel párhuzamosan
a megyék közötti eltérések 2005 óta a térd artroszkópia kivételével minden eljárás esetében
mérséklődtek. Az eltérések csökkenése többségében az alacsony aktivitású területeken
gyakoribbá váló sebészeti beavatkozásoknak tulajdonítható. A tevékenységen alapuló
fizetések bevezetése a műtéti ráták emelkedéséhez vezetett, különösen azokon a földrajzi
területeken, ahol ezek alacsonyabbak voltak az országos átlagnál.
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Kórházi felvételi ráták
A kórházi felvételek korra-nemre standardizált átlagos rátája 100 ezer főre számítva 8975
volt 2011-ben, a legalacsonyabb és a legmagasabb ráta Loire-Atlantique megyében 100 ezer
lakosra számítva 7000, Aisne és Haute-Marne megyében 12 400 felvétel volt. 2005 és 2011
között a kórházi felvételek rátája összességében nyolc százalékkal emelkedett, ennek
ellenére a megyék közötti különbségek jelentősen mérséklődtek.

Kardiológiai eljárások
A CABG standardizált rátája 100 ezer fő vetítve 30 volt 2011-ben, az átlagos ráta enyhén (tíz
százalékkal) emelkedett 2005 és 2011 között, de az OECD országok statisztikái között így is a
legalacsonyabbak közé tartoznak. A CABG ráták a legmagasabbak az ország középső és
északkeleti részén, és délen a legalacsonyabbak, ahol a PCTA ráták a legmagasabbak. A
megyék közötti eltérések ezen a területen a legnagyobbak Franciaországban, a legkisebb és
legnagyobb érték között 5,2-szeres a különbség (100 ezer főre vetítve 10, ill. 52).
2011-ben a 20 éven felüli lakosok standardizált PTCA rátái az ország különböző területein
100 ezer főre 161 (Creuse, Haute-Vienne és Mayenne megye) és 462 (Hautes-Pyrénnées)
között mozogtak. Az ország déli részén, különösen a délkeleti vidékeken (Hautes Pyrénnées,
Pyrénnées-Orientales) és a Földközi-tenger táján (Korzika, Bouches-du-Rhone, Vaucluse és
Var) vannak a legmagasabb ráták, ugyanakkor az ország középső részén lévő Ile-de-France
megyéiben az országos átlaghoz közelítenek. A PTCA ráták átlagosan 25 százalékkal
emelkedtek 2005 óta, és ezzel 2011-ben elérték a 100 ezer főre jutó 268 eljárást. Ugyanezen
időszakban minden megye minimum értéke több mint kétszeresére emelkedett.
A revaszkularizációs eljárások igénybevételében jelentkező különbségek részben a
szívbetegség okozta mortalitás megyék közötti eltéréseire vezethetőek vissza, de az adatokat
az ischaemiás szívbetegségre korrigálva valószínűsíthető, hogy azokon a földrajzi
területeken, ahol a lakosság anyagi helyzete rosszabb, a CABG és a PCTA eljárások
igénybevétele kisebb mérvű. Emellett az is kitűnt, hogy a férfiak körében gyakrabban került
sor ezekre az eljárásokra, illetve a közkórházak ezeket kevésbé alkalmazták, mint a magán
kórházak.

Csípőtörést követő műtétek
A csípőtörést követő műtétek standardizált átlagos rátája egészen enyhe növekedést
mutatott 2005 óta, és értéke 2011-ben 100 ezer főre vetítve 140 volt. A variációs együttható
értéke ennél a beavatkozásnál volt a legalacsonyabb. Míg a déli területeken fordult elő a
legtöbb csípőtörés és az ennek következtében szükségessé váló műtéti beavatkozás,
Normandiában került sor a legkevesebb ilyen eljárásra.
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Térdprotézis műtétek
A térdprotézis műtétek standardizált átlagos rátája 100 ezer főre 136 volt 2011-ben, de
miközben az ilyen műtétek száma közel 50 százalékkal emelkedett 2005 és 2011 között, a
megyék közötti eltérések enyhén csökkentek. Az ország északkeleti területén a térdprotézis
műtét majdnem háromszor olyan gyakori, mint Párizsban vagy Korzikán, de ez részben azzal
is magyarázható, hogy az északkeleti megyék lakosainál gyakrabban fordul elő obezitás és
krónikus ízületi gyulladás. 2013-ban a CNAMTS állami egészségbiztosító felkérte a Magas
szintű Egészségügyi Hatóságot (Haute Autorité de Santé), hogy dolgozzon ki irányelveket a
térdprotézis műtétekkel kapcsolatos eljárásokra, mivel ezek számának éves 5-10
százalékos növekedését túlzottnak ítélte.

Térd artroszkópia
2011-ben a térd artroszkópia standardizált átlagos rátája 100 ezer fő 224 volt. A ráta
értékének területek közötti ingadozása 100 ezer főre 113 (Paris, Hauts-de Seine) és 441
(Meuse, Vosges, Deux-Sèvres) között mozgott. A megyék közötti eltérés nagyobb, mint a
térdprotézis műtéteknél. Az eljárás átlagos rátája 2005 és 2011 között enyhén csökkent.
Franciaországban a térd artroszkópiák kétharmadára magánklinikákon és körülbelül 70
százalékára nappali kórházi ellátásban kerül sor. A megyék között jelentős eltérések
mutatkoznak az újrafelvételi rátákban, ami részben indokolja a megyék közötti eltéréseket.

Nőgyógyászati eljárások
2011-ben a császármetszések standardizált átlagos rátája 1000 élveszületésre 184 műtét
volt, de a megyék rátái 121 és 235 között alakultak 1000 élveszületésre. A magasabb ráták
Párizs környékén és a mediterrán partvidéken találhatók. Az egészségbiztosítás által
kezdeményezett vizsgálatok kimutatták, hogy a császármetszésekre nagyobb arányban kerül
sor a profit-orientált magánkórházakban, mint az állami kórházakban. A szülészetek az
esetek komplikáltsága alapján három szintre tagozódnak, a legbonyolultabb eseteket a
hármas szinten látják el, ehhez alkalmazkodik a szülészetek felszereltsége is. A
császármetszések aránya ugyanakkor a magánkórházak legegyszerűbb esetekre rendelt
egyes szintjén magasabb volt, mint a kettes szinten. A császármetszések indokolatlan
alkalmazásának elkerülésére, a Magas Szintű Egészségügyi Hatóság 2012-ben a
programozott császármetszések feltételeit meghatározó klinikai ajánlásokat adott ki,
valamint a császármetszés és a normál szülés DRG tarifájának közelítésére csökkentette a
császármetszések tarifáját.
2011-ben a méheltávolítás standardizált átlagos rátája 1000 nőre számítva 1,5 műtét volt, és
a legalacsonyabb és a legmagasabb rátájú vidékek közötti különbség több mint kétszeres
értéket mutatott. Bár a méheltávolítás rátája 2005 és 2011 között 20 százalékkal csökkent, a
variációs együttható kismértékben növekedett.
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Az indokolatlan területi különbségek leküzdésére irányuló francia szakpolitikák
Franciaországban az orvosi gyakorlatban jelentkező eltérések az utóbbi ideig nem voltak
különösebben napirenden. A CNAMTS állami egészségbiztosító foglalkozott ugyan a
szolgáltatók által nyújtott ellátás néhány területen (ambuláns sebészeti beavatkozások,
császármetszés, generikum-rendelés) jelentkező eltéréseivel az ellátás hatékonyságának
javítása érdekében, viszont nem fordított különösebb figyelmet a földrajzi területek vagy
régiók közötti eltérésekre. A téma napirendre kerülését alapvetően három változás
indokolja:
-

a kórházi szektorban bevezetett tevékenység alapú finanszírozás, mely közvetlen
ösztönzést jelent a kórházi tevékenységek volumenének növeléséhez, felvetette
bizonyos eljárások esetében a kórházi ellátás keretében való alkalmazás
megfelelőségének kérdését. A Francia Kórháztársaság által a kórházi orvosok
körében 2012-ben végzett felmérés szerint a kórházakban végzett eljárások és
tesztek mintegy negyedére orvosi szempontból indokolatlanul kerül sor,

-

az egészségügyi és szociális ellátás szabályozásával foglalkozó Regionális Egészségügyi
Hatóságok 2010-ben történt felállítása ráirányította a figyelmet az egészségügyi
szolgáltatások igénybevételének regionális eltéréseire,

-

a gazdasági világválság 2009-es kirobbanása óta nőttek az elvárások a francia
egészségügyi szektor hatékonyságának növelésével kapcsolatban.

Jelenleg a kórházi tevékenységek szabályozásának középpontjában nem a kórházi ágyak
száma, hanem a kórházi teljesítmény áll, és az ellátás minőségének biztosítása érdekében a
kórházak akkreditációjához minimum tevékenységszintet írnak elő. Normát állítanak fel a
szívműtétekre, a nőgyógyászati ellátásra, az onkológiai szolgáltatásokra stb. A regionális
egészségügyi hatóságok (ARS) közvetlenül monitorozzák a kórházak tevékenységét, és ily
módon azonosítják be a nagyobb, illetve a kisebb aktivitású fekvőbeteg-ellátó
intézményeket. Az ARS-ek standard célkitűzéseket határozhatnak meg, és a jó gyakorlat
előmozdítását szem előtt tartó szerződéseket kötnek a kórházakkal.
2011 óta az Egészségügyi Minisztérium az egészségbiztosítással (CNAMTS) és a
Hospitalizációval kapcsolatos Információk Technikai Hivatalával (ATIH) együttműködésben
iránymutatást nyújt az ARS-ek számára a belgyógyászati és a sebészeti eljárások
monitorozásához és egyenlőtlenségeik csökkentéséhez. Egy 32 eljárásból álló listát
állítottak össze, beleértve az epehólyag-műtéteket, a szürkehályog-műtéteket, a
méheltávolítást, a csípőprotézis-műtéteket stb. melyek monitorozását prioritásként
határozták meg az alábbi kritériumok szerint: erősen növekvő ráta az utóbbi három évben,
nagy eltérések a régiókon belül és a régiók között, ill. potenciálisan káros következmények
a betegek számára.
Franciaországban országos és regionális szinten először a császármetszések statisztikáit
tekintették át. Kísérleti projekt keretében vizsgálták a részvételre önkéntesen jelentkező
200 szülészeti részleg gyakorlatát, és a császármetszések rátáinak csökkentésére irányuló
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erőfeszítéseit. Alsace regionális egészségügyi hatóságának előírásai alapján, a régió
kórházaiban a császármetszések számát az összes szülés 20 százalékára kell csökkenteni.
A kórházi szolgáltatások DRG tarifák alapján történő finanszírozását alkalmazzák a kórházi
tevékenység szabályozásához. A finanszírozás ösztönzőleg hat az ambuláns sebészeti
eljárások előtérbe helyezésére. Az ambuláns műtétek árait a fekvőbeteg-ellátás keretében
az általánosabb problémák esetén alkalmazott műtétek tarifájához igazítják, és ez az
ambuláns sebészeti megoldások választására ösztönzi a kórházakat. A kevésbé komplikált
programozott császármetszések árát az utóbbi években viszonylag alacsonyan tartják,
ezzel biztosítják, hogy alacsony legyen gazdasági haszna a beavatkozás választásának. Az
ambuláns ellátásban 2009/2010 óta P4P finanszírozással segítik a praxisok ellátása közötti
különbségek csökkentését pl. a cukorbetegek kezelésénél, az oltásokban vagy a generikus
gyógyszerek felírásában.
Franciaországot lemaradás jellemzi a regionális különbségek szisztematikus
feltérképezésében, és pl. egy atlasz formájában történő megjelenítésében. A
Hospitalizációval kapcsolatos Információk Technikai Hivatala csak 2013 óta készít és tesz
közzé jelentéseket a kórházi tevékenység regionális eltéréseiről. A jelentések
összehasonlítják a hospitalizációs rátákat a hospitalizáció típusa (nappali kórházi ellátás,
fekvőbeteg-ellátás) és a régiókban folytatott aktivitás átfogó trendjei szerint. Az ATIH egyes
prioritásként szereplő tevékenységek eltéréseiről részletesebb elemzést is készít, de nincs
olyan átfogó szisztematikus és standardizált tájékoztatás a régiók vagy az intézmények
közötti eltérésekről, mely elérhető lenne a lakosság számára, vagy visszacsatolást nyújtana a
szakembereknek.
A klinikai irányelvek mind ez ideig nem voltak túlzottan népszerűek Franciaországban. A
legtöbb orvos azt állítja, hogy nem ismeri ezeket, vagy érdektelenséget tanúsít az irányelvek
iránt. A 2000-es évek elején számos kísérlet irányult a jó gyakorlatot előmozdító irányelvek
alkalmazásának hangsúlyosabbá tételére, főként az egészségbiztosítás és az orvosok közötti
szerződések keretében, de ez elsősorban a gyógyszerrendelésre és a prevencióra irányult.
2012-ben a Magas szintű Egészségügyi Hatóság felkérést kapott a fekvőbeteg-ellátással
kapcsolatos ajánlások kidolgozására. Ezt követően öt eljárásra – vakbélműtét,
mandulaműtét, carpal tunnel szindróma műtéti kezelése, előre tervezett császármetszések
és térdprotézis-műtétek - kezdett kidolgozni irányelveket. Ezek elfogadásának
előmozdításához az orvosoknak és az egészségügyi szakmának az ellátási standardok
fejlesztésében és megvalósításában való aktívabb közreműködésére van szükség.
Az OECD ajánlása szerint az ellátás megfelelőségének biztosításához első lépésként az
egészségügyi ellátás igénybevételében jelentkező eltérések rutinszerű monitorozására,
elemzésére és közzétételére lenne szükség, és ennek alapján lehetne a továbbiakban az okok
és következmények felmérésével a különböző szolgáltatástípusok elérhetőségét, minőségét
és hatékonyságát javítani. A vizsgálatok szerint mindehhez Franciaországban még további
egészségpolitikai intézkedések szükségesek. (Or, Verboux, 2014)
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Összegzés
Az egészségügyi ellátás igénybevételében tapasztalható területi eltérések bizonyos mértékig
a lakosság szükségleteiben, valamint a betegek preferenciáiban meglévő különbségekkel is
magyarázhatók. Az egészségügyi rendszerek egyik legfőbb kihívása, hogy minimalizálják az
indokolatlan eltéréseket, amelyre az országok tapasztalatai alapján sokféle politikai eszköz
áll rendelkezésre. Az intézkedések jelentős része a megfelelő ellátás ösztönzésére irányul,
amelynek tovagyűrűző hatásaitól a földrajzi egyenlőtlenségek csökkenését várják. Az
eltérések közvetlen vagy közvetett leküzdését célzó intézkedések az alábbi nyolc típusba
sorolhatók:
- A földrajzi eltérésekre irányuló nyilvános jelentéstétel annak érdekében, hogy kérdéseket
intézhessenek az érdekeltek felé, és sürgessék az akciókat, különösen a kiugró értékekkel
rendelkező régiók esetében.
- A regionális szintű célkitűzések támogathatják a nyilvános jelentéseket, és
előmozdíthatják az ellátás megfelelő igénybevételét.
- Az erőforrások újraelosztásával növelhető vagy csökkenthető az erőforrások (pl. ágyak,
orvosok) kínálata az alacsony, ill. magas igénybevételi rátával rendelkező régiókban.
- A klinikai irányelvek kidolgozása és betartása előmozdíthatja a nagyobb
következetességet a klinikai gyakorlatban.
- A szolgáltatói szintű jelentéstétel és visszacsatolás elősegíti a klinikai gyakorlat
fejlesztését, és ellenösztönzőt biztosít az egészségügyi szolgáltatások indokolatlan
igénybevételéhez.
- A finanszírozási mechanizmusokban történő változtatások hozzájárulhatnak a magasabb
(vagy alacsonyabb) igénybevételhez, amennyiben az alul-ellátottság (vagy túlzott
igénybevétel) gyanúja merül fel.
- Az egészségügyi eredmények mérése elősegítheti a nagyobb következetességet a klinikai
gyakorlatban, ami hozzájárul a betegeredmények fejlesztéséhez.
- A betegeknek nyújtott döntéstámogatás elősegítheti az eljárások előnyeiről és
kockázatairól való tájékozott döntést, valamint a betegpreferenciákhoz való jobb
igazodást.
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3. táblázat: A területi egyenlőtlenségek leküzdését célzó politikák az OECD 13 országában
Ország

Nem műtéti
célú kórházi
felvételek

Ausztrália

Kardiológiai
eljárások

Csípőtörést
követő műtét

Térdprotézis
műtét

Császármetszés Méheltávolítás MRI és CT

Klinikai
irányelvek,
egészségügyi
eredmények,
finanszírozási
rendszerek

Egészségügyi
eredmények,
forrásallokáció

Egészségügyi
eredmények,
forrásallokáció

Nyilvános
jelentés, klinikai
irányelvek

Belgium

Nyilvános
jelentés, klinikai
irányelvek,
szolgáltatói
visszacsatolás

Kanada

Nyilvános
Nyilvános
jelentés, klinikai jelentés,
irányelvek
egészségügyi
eredmények

Csehország
Finnország

Klinikai
irányelvek

Klinikai
irányelvek,
forrásallokáció,
célkitűzések

Nyilvános
Nyilvános
Nyilvános
jelentés, klinikai jelentés, klinikai jelentés
irányelvek,
irányelvek
egészségügyi
eredmények

Egészségügyi
eredmények

Egészségügyi
eredmények

Klinikai
irányelvek

Klinikai
irányelvek,
egészségügyi
eredmények

Franciaország

Nyilvános
jelentés, klinikai
irányelvek

Nyilvános
jelentés, klinikai
irányelvek
Klinikai
irányelvek

Németország

Nyilvános
Nyilvános
Nyilvános
jelentés, klinikai jelentés, klinikai jelentés, klinikai
irányelvek,
irányelvek
irányelvek
döntéstámogatás

Izrael

Nyilvános
jelentés

Forrásallokáció

Klinikai
irányelvek

Olaszország

Nyilvános
jelentés,
döntéstámogatás,
egészségügyi
eredmények,
finanszírozási
rendszerek,
forrásallokáció

Döntéstámogatás,
egészségügyi
eredmények

Nyilvános
jelentés,
döntéstámogatás,
egészségügyi
eredmények,
finanszírozási
rendszerek,
forrásallokáció

Nyilvános
jelentés,
döntéstámogatás

Nyilvános
jelentés, klinikai
irányelvek,
döntéstámogatás
Forrásallokáció

Nyilvános
jelentés,
döntéstámogatás,
egészségügyi
eredmények,
finanszírozási
rendszerek,
forrásallokáció

Portugália

Nyilvános
jelentés, klinikai
irányelvek,
finanszírozási
rendszerek,
forrásallokáció
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Ország

Nem műtéti
célú kórházi
felvételek

Spanyolország

Kardiológiai
eljárások

Csípőtörést
követő műtét

Klinikai
irányelvek

Nyilvános
Nyilvános
Klinikai
jelentés, klinikai jelentés, klinikai irányelvek
irányelvek
irányelvek
Nyilvános
jelentés

Svájc

Nyilvános
jelentés

Nyilvános
jelentés

Egyesült
Királyság
(Anglia)

Klinikai
irányelvek,
finanszírozási
rendszerek,
forrásallokáció

Nyilvános
jelentés, klinikai
irányelvek

Térdprotézis
műtét

Császármetszés Méheltávolítás MRI és CT

Nyilvános
jelentés

Nyilvános
jelentés

Nyilvános
jelentés,
döntéstámogatás,
egészségügyi
eredmények

Nyilvános
Nyilvános
jelentés, klinikai jelentés
irányelvek,
finanszírozási
rendszerek

Forrás: OECD, 2014
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Nyilvános
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Nyilvános
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Területi különbségek az egészségügyi ellátásban

Források
-

Bertelsmann Stiftung: Faktencheck Regionale Unterschiede 2014
https://faktencheck-gesundheit.de

-

Farebrother, Jessica: United Kingdom (England): Geographic variations in health care.
2014.
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/geographic-variationsin-health-care_9789264216594-en

-

Keskimäki, I. et al: Finland: Geographic variations in health care, 2014.
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/geographic-variationsin-health-care_9789264216594-en

-

OECD (2014),Geographic Variations in Health Care: What Do We Know and What Can
Be Done to Improve Health System Performance?, OECD Health Policy Studies, OECD
Publishing.
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/geographic-variationsin-health-care_9789264216594-en

-

Or, Z., Verboux, D.: Variations in healthcare use across departments in France going
down but still persistent, OECD Report, 2014.
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/geographic-variationsin-health-care_9789264216594-en

-

Right Care: Analytical tools used to reduce variation. 2014
http://www.rightcare.nhs.uk/index.php/resourcecentre/atlases-and-tools/

-

Roubla, T. – Sidlo, L.: Czech Republic: Geographic variations in health care. 2014.
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/geographic-variationsin-health-care_9789264216594-en

-

Storz-Pfennig, P. (GKV-Spitzenverband, Abteilung Medizin): Deutschland:
Geografische Variationen in der Gesundheitsversorgung
http://www.oecd.org/els/health-systems/Deutschland-Geografische-Variationen-inder-Gesundheitsversorgung.pdf

33

