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Hazánk jelenleg 9,96 milliós lakossága 
2051-re várhatóan 8,44 millióra csökken, a 
hatvanöt év feletti lakosok aránya 19%-ról 
32%-ra nő. Az ellátás fejlesztésének tervezése-
kor azt is figyelembe kell venni, hogy az el-
következendő 30 év során jelentős népesség-
csökkenés lesz a délnyugati és déli megyékben, 
Zala, Somogy, Baranya, Bács-Kiskun, Szol-
nok, Csongrád, Békés, illetve Nógrád és 
Borsod egy részén. A népességcsökkenés 
egyes régiókban meghaladhatja a 30%-ot. A 
lakosság számának növekedése csak Budapes-
ten és vonzáskörzetében, illetve a megyei jogú 
városokban várható (Tagai, 2015).

Kevés megbízható adat létezik, de az 1,2– 
1,3-as átlagos gyerekszám per család, a fiatalok 
külföldi és belföldi mobilitása miatt valószí-
nűleg drámaian nőni fog a magányos és 
gondozásra szoruló idősek száma (a hosszabb 
várható élettartam miatt elsősorban a nőké).

Összegezve: zsugorodó népesség mellett 
a hatvanöt év felettiek arányának drasztikus 
növekedése (19-ről 32%-ra) és egy mérsékel-
ten javuló várható élettartam mellett olyan 
betegek százezreivel kell számolni, akik tartós 
gyógyszeres kezelésre, gondozásra és ápolásra 
szorulnak. A morbiditásban és a mortalitás-
ban a keringési betegségek, a különböző da-
ganatos betegségek, a légzőszervi betegségek, 
a cukorbetegség, a magas vérnyomás fognak 
dominálni, a nőknél a következő évtizedben 
még a tüdőrák gyakoriságának emelkedésével 
is számolni lehet. Egyes, a halálozásban ki-
sebb súllyal szereplő betegségek, mint példá-
ul a mentális, mozgásszervi és érzékszervi 
betegségek az életminőség rontása révén 
szintén jelentős betegségterhet jelentenek.

A megbetegedési és a halálozási viszonyok 
várható alakulása jelentős kihívást jelent az 
egészségügyi ellátórendszer számára, a követ-
kezmények súlyosak, az egészségügy egyedül 

nem tud megfelelni ezeknek a kihívásoknak. 
A nemfertőző megbetegedések járványszerű 
terjedése életmódbeli és környezeti okokkal 
magyarázható (Jousilahti et al., 2016), ezek 
viszont elválaszthatatlanok a társadalmi té-
nyezőktől (Wilkinson – Marmot, 2003). A 
lakosság egészségét az határozza meg, hol és 
hogyan élnek az emberek, ezt pedig társadal-
mi, gazdasági és kulturális tényezők alakítják. 
Ebből következik, hogy ha a várható megbe-
tegedési és halálozási viszonyok kihívásaira 
válaszokat akarunk adni, nem hagyhatjuk 
magára az egészségügyet, ami csak a feladatok 
egy részét tudja kezelni. A teendők egy részé-
nek megoldása (például krónikus betegek 
gondo zása, időskorúak produktivitásának 
megőrzése, egészséges idősödés, a betegségek 
meg előzése) a társadalom egészének a felada-
ta (szociálpolitika, oktatáspolitika, foglalkoz-
tatáspolitika, gazdaságpolitika).

Teendők

Az elmúlt húsz évben a magyar lakosság 
egészségi állapota jelentősen javult, a férfiak 
várható élettartama 1993 és 2013 között 7,6 
évvel, a nőké 5,2 évvel nőtt. Ugyanakkor a 
lemaradásunk az EU 2004 előtt csatlakozott 
államaihoz képest még mindig jelentős, fér-
fiak esetében 6,9 év, nők esetében 5,0 év. Ez 
a különbség 1993-ban 9,0 év, illetve 6,3 év volt. 
Azaz valamelyest csökkent a lemaradás, de 
még mindig jelentős.

Minek köszönhetjük az eredményeket? 
A lakosság egészségi állapota a társadalmi 
fejlettség egyik tükre, a társadalmi, gazdasági, 
kulturális változásokkal együtt módosul (Vir-
chow, 1848). Mivel társadalmi méretekben a 
felsoroltak a meghatározóak, a társadalom 
egészségi állapotát is csak ezeken keresztül 
lehet javítani. Aktív beavatkozásokkal katali-
zálni lehet az egészség szempontjából kedve-
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Bevezetés

Az iparosodott országokban a következő év-
tizedekben is a nemfertőző betegségek lesznek 
a vezető halálokok (szív-, agyérbetegségek, 
bizonyos daganatos betegségek). A felnőtt-
kori cukorbetegség prevalenciája duplázódik, 
kb. 300 millió beteg lesz világszerte 2025-ben 
(Mathers – Loncar, 2006). Emellett jelentő-
sen növekszik majd az egyéb, időskorra jel-
lemző megbetegedések gyakorisága is, példá-
ul az érzékszervi zavaroké (Roth et al., 2011).

2015-ben a 129 ezer fős magyarországi ha-
lálozás 49%-át érbetegségek okozták, jelen-
tőségük az elkövetkező évtizedekben tovább 
nő, és a jelenlegi 37 379 fős érbetegség okoz-
ta halálozás 2051-re várhatóan 42 000 lesz 
(WHO, 2014). 2051-ben légzőszervi beteg-
ségben (idült alsó légúti betegségek és asztma) 
közel 700 ezer, cukorbetegségben kb. egymil-
lió ember szenved majd hazánkban. 

Az egészségügyi ellátórendszer számára az 
egyik legjelentősebb kihívást 30 év múl va is a 
2,7 millió szív- és érrendszeri beteg (agyérbeteg-
ségek, az idült reumás szívbetegsé gek, a ko-
szorúér-betegség és a szívbetegségek egyéb 
formái), illetve a 3,2 millió magas vérnyomá-

sos beteg ellátása jelenti majd (Király, 2015). 
Az érbetegségek legfontosabb rizikótényezői: 
dohányzás, magas vérnyomás, egészségtelen 
étrend, fizikai inaktivitás, következményes 
elhízás és cukorbetegség. A lakosság életmód-
ja az egészségkockázatok szempontjából igen 
kedvezőtlen hazánkban: ma a do hányzók 
aránya 29%, átlagosan évi 20 (fér fiak), illetve 
7 (nők) liter tiszta alkoholt fogyaszt egy ma-
gyar állampolgár, és minden ötödik ember 
elhízott (testtömeg-index ≥ 30 kg/m2), a fér-
fiak 39, a nők 28%-a túlsúlyos (testtömeg-
index 25–29,99 kg/m2) (KSH, 2015). 

A WHO adatai szerint a tüdőrák okozta 
halálozás a magyar férfiak körében a világon 
a leggyakoribb, nők esetében a harmadik 
leggyakoribb (KSH, 2015). A férfiak esetében 
a betegség incidenciája is a legrosszabb, a nők 
esetében pedig az ötödik legkedvezőtlenebb. 
Még rosszabb a kép a vastag- és végbélrák 
ese tében. Ebben a betegségben a magyar fér-
fiak és nők halálozása a legkedvezőtlenebb a 
világon (KSH, 2015). A rosszindulatú daga-
natok miatti kórházi kezelések száma Ma-
gyarországon Európában a harmadik legma-
gasabb, 2300 kórházi elbocsátás 100 000 la-
kosonként. 
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ző társadalmi folyamatokat, és csökkenteni 
a kedvezőtlenek egészségre gyakorolt hatása-
it. A népegészségügyi programok ilyen kata-
lizátorok. Az elmúlt évtizedek eredményei a 
radikális társadalmi változások és az aktív 
beavatkozások eredőjének következményei. 

A közelmúlt népegészségügyi kutatásai 
megállapították, hogy a népegészségügyi 
programok akkor sikeresek, ha a teljes társa-
dalom mobilizálására törekszenek és a kor-
mányzat a lakosság egészségét prioritásként 
kezeli (Kickbusch – Gleicher, 2012; Kickbusch, 
2015). Napjaink népegészségügyének másik 
fontos megállapítása, hogy a lakosság egészsé-
ge társadalmi-gazdasági tényezők függvénye, 
ezért közös az egyén és a társadalom felelőssé-
ge. A társadalmak azért felelősek, hogy tag-
jaik számára biztosítsák az egészség előfeltéte-
leit, illetve csökkentsék az egészség-egyenlőt-
lenségeket, mert „a társadalmi igazságosság 
élet-halál kérdés, meghatározza az életminősé-
get, a betegségek valószínűségét, a korai ha-
lálozás kockázatát.”  (Commission on Social 
Determinants of Health, 2008) 

Magyarországon sürgős szükség van egy 
új, átfogó népegészségügyi programra, mely 
megfelelő stratégiai és politikai keretet bizto-
sít az elkövetkező évtizedben a népegészség-
ügyi feladatok megvalósításához, mozgósíta-
ni tudja a társadalom szereplőit.

Egy népegészségügyi program többnyire 
középtávú stratégiai keret, amelyet konkrét 
beavatkozásokkal, cselekvési programokkal 
kell kitölteni. Az egészségügy szereplőinek 
szempontjából alapvető elvárás, hogy az in-
tézkedések magukban foglalják az elsődleges 
és másodlagos megelőzés, az akut betegség-
kezelés és a rehabilitáció/gondozás/harmad-
lagos megelőzés feladatait, a stratégia tehát 
integrálja az egyes cselekvési programokat. Az 
alábbi konkrét javaslatok, melyek korántsem 

teljesek, az érbetegek kezelésével szerzett ta-
pasztalatainkon alapulnak, és ezekre a beteg-
ségekre terjednek ki.

2.1. Megelőzés • Az egészséges életmóddal 
és táplálkozással kapcsolatos ismeretek ter-
jesztése, a népbetegségek és rizikótényezőik 
oktatása jelenjen meg önálló tantárgy (egész-
ségtan) formájában a középiskolákban és a 
nem egészségügyet oktató főiskolákon, egye-
temeken. Mobilapplikációk fejlesztése a la-
kosság széles rétegei számára.

A média, véleményformáló közéleti szemé-
lyek felhasználása az egészségtudatos életmód 
terjesztésében. Hatékony és folyamatos egész-
ségkommunikáció a célcsoportokkal (korosz-
tályhoz, társadalmi helyzethez, egészségi álla-
pothoz igazított tartalommal és csatornákon).

A közétkeztetés szigorú ellenőrzése, a só- 
és cukorbevitel csökkentése, a káliumbevitel 
növelése, az alkoholfogyasztás visszaszorítása 
(például a forgalmazás korlátozása, adóeme-
lés, reklámok tilalma).

A jogosítványhoz kapcsolódó orvosi vizs-
gálatok szigorítása, ötven év fölött kibővített 
szív-érrendszeri szűrés, rizikófaktorok diag-
nosztizálása esetén szigorúbb egészségügyi 
ellenőrzés legyen a további jogosítvány-hosz-
szabbítás feltétele. 

Adókedvezmény cégeknek, magánszemé-
lyeknek, ha szűrővizsgálatokra költenek, 
mun kahelyi egészségfejlesztési programokat 
indítanak, vagy azokban részt vesznek.  

Nyugdíjba vonuláskor minden dolgozó 
kapjon egy voucher-t (a SZÉP kártyához ha-
sonlót), amely csak érbetegségek és egyes 
rosszindulatú daganatok ambuláns szűrővizs-
gálatára használható mind az állami, mind a 
privát intézményekben. 

2.2. Az akut ellátás javítása • Az egyre drá-
gább kórházi kezelések racionalizálásával már 
évek óta próbálkozik az eü. kormányzat 

(például egynapos sebészet). Az akut ellátást 
nagyobb és jobban felszerelt kórházakba kell 
koncentrálni. A felszabaduló kórházak/ágyak 
gondozási, ápolási, rehabilitációs, hospice stb. 
célra hasznosíthatók. Az egyre drágább gyógy-
szeres és műtétes eljárásokhoz való hozzáférés 
biztosítása érdekében a befogadási és támo-
gatási rendszert korszerűsíteni kell, innovatív 
finanszírozási mechanizmusokat (például 
kockázatmegosztási finanszírozási sémák) kell 
bevezetni. Egyes nagyon drága ellátásokat 
speciális központokra kell szűkíteni.

2.3. Rehabilitáció/gondozás/másodlagos 
megelőzés • Az érbetegség bármelyikében 
szenvedő betegnek az alábbiakra van szüksé-
ge: Gondozás, harmadlagos prevenció az 
újabb esemény megelőzésére. A multimorbid 
érbetegek hatékony kezelése és gondozása 
érdekében komplex ambuláns vaszkuláris 
átvizsgáló központokat kell létrehozni a nagy 
megyei és néhány fővárosi kórház területén. 
Lényegében csak egymás mellé kell helyezni  
a jelenleg is működő szakrendeléseket/gon-
dozásokat. Jelenleg az adott kórházak belgyó-
gyászatán, kardiológiáján, neurológiáján, 
angiológiáján térben és időben szétszórva 
működnek a szív-agyi és perifériás erek arte-
rioszklerotikus eredetű betegségeit vizsgáló 
gondozások. A multimorbid beteg tehát ván-
dorol. Ezeket egy épületben kell elhelyezni a 
kórház területén, integrálva a már működő 
szakrendeléseket, országos rendszerbe kap-

csolni és közös protokoll szerint működtetni. 
A háziorvosi alapellátást alkalmassá és érde-
keltté kell tenni abban, hogy a gondozási 
tervben kidolgozott programot a szakellátás-
sal és az egészségfejlesztési szolgáltatásokat 
nyújtókkal együttműködve (például egészség-
fejlesztési irodák) menedzselje.

Rehabilitáció: ez a tevékenység túlnyomó-
an speciális rehabilitációs osztályokhoz kötött, 
kisebb része ambuláns. A jelenlegi infrastruk-
turális és humán kapacitások elégtelenek, 
ezek mindenképpen fejlesztendők.

Ápolási osztályok szervezése olyan betegek 
tömeges ellátására, akik nem rehabilitálhatók, 
otthoni ellátásuk nem megoldott, mert elemi 
szükségleteik ellátása is eü. személyzetet igé-
nyel (étkezés, felfekvés-megelőzés, katéter, 
infúzió, mesterséges táplálás stb.). Az ilyen 
férőhelyek megteremtésére kormányzati 
programot kell indítani.

Az előzőnél is nagyobb számban lesz 
szükség az ágyhoz még nem kötött, de önál-
ló életvitelre már nem képes egyedülálló 
személyek tömeges elhelyezésére (a hosszabb 
várható élettartam miatt elsősorban nők). 
Kormányzati feladat a bölcsődeprogramhoz 
hasonló program megindítása, a kapacitások 
és szolgáltatások fejlesztése és az otthonápolás 
bővítése mellett.

Kulcsszavak: halálozás, érbetegségek, daganatos 
betegségek, Magyarországprognózis
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AZ EMBERI ÉLETTARTAM 
MEGNÖVEKEDÉSÉNEK 

EGÉSZSÉGÜGYI VONATKOZÁSAI
Karádi István
az MTA levelező tagja

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar III. sz. Belgyógyászati Klinika
karadi.istvan@med.semmelweis-univ.hu

A XX. század pusztító világháborúi fiatal 
életek millióit oltották ki. Közben és ezt kö-
vetően a szörnyű tragédia mellett a tudomá-
nyos-technikai fejlődés az orvostudomány-
ban is robbanásszerű eredményeket ért el, 
aminek következtében a fejlett társadalmak 
népességének átlagos életkora jelentősen 
megnövekedett. Az öregség maszk, mely elfedi 
az esszenciális identitást – mondta Mike 
Featherstone és Mike Hepworth, akik a test-
szociológia neves brit képviselői, és a modern 
ember testi, szociális és kulturális fejlődésének 
új szemléletét alakították ki (Featherstone – 
Hepworth, 1991). 

Az idősödő ember megtarthatja testi és 
szellemi frissességét, de ehhez az egészségügyi 
ellátás egyes területeinek folyamatos fejlődé-
sére, illetve adaptálódására van szükség.

Az emberi élet szakaszai is arrébb tolódtak, 
és az emberi kor WHO szerinti aktuális fel-
osztásában az időskor már csak a 75. életév 
után jelenik meg (1. táblázat).

Az idősödő ember – egy új kategória

Az idősödő ember szellemi és munkaképessé-
gét egyre inkább megőrzi, illetve folyamato-
san törekszik rá. E törekvés jelentős anyagi 

az első 6 élethét (más 
beosztás szerint csak 
az első hónap)

újszülöttkor

7. élethéttől (vagy a 
második élethónap 
kezdetétől) az 1. életév 
végéig

csecsemőkor

1–3 év kisdedkor
3–6 év kisgyermekkor
6–14 év iskoláskor
kb. 11–18 év serdülőkor
18–50 év felnőttkor
A WHO szerint ezt követően
50–60 év áthajlás kora
60–75 év idősödés kora
75–90 év időskor
90 év felett aggkor
100 év felett matuzsálemi kor

1. táblázat • Az emberi élet szakaszai

terhet ró a társadalomra, illetve a munkaképes-
ség megőrzése egyfajta kompenzáló tényező-
ként jelenik meg. Az elmúlt évtizedekben az 
európai országokban a várható élettartam 


