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Egészség-gazdaságtani 

elemzések 

Kaló Zoltán
Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék

ELTE TáTK

Kaló Zoltán

RCT eredményei 1000 

betegre vonatkoztatva
Placebo Clofibrat

Relatív kockázat 

változás 

Szérum koleszterin 

szint csökkenés 
+1% -9%

RCT eredményei 1000 

betegre vonatkoztatva
Placebo Clofibrat

Relatív kockázat 

változás 

Szérum koleszterin szint 

csökkenés 
+1% -9%

Nem fatális 

miokardiális infarktus 
7.2 5.8 -19%

Fatális és nem fatális 

miokardiális infarktus
8.9 7.4 -17%

RCT eredményei 1000 

betegre vonatkoztatva
Placebo Clofibrat

Relatív kockázat 

változás 

Szérum koleszterin szint 

csökkenés 
+1% -9%

Nem fatális miokardiális

infarktus 
7.2 5.8 -19%

Fatális és nem fatális 

miokardiális infarktus
8.9 7.4 -17%

Összhalálozás 5.2 6.2 19%

Forrás: Sackett et al. - Clinical Epidemiology, 1995

Bizonyítékon alapuló orvoslás

Kaló Zoltán

Egészség-nyereség betegek számára 

is értelmezhető számszerűsítése

• Élethossz (nem csak 5 éves túlélés!)

• Életminőség

• Fentiek kombinációja – minőségi életév

Hormonpótlás

Women Health Initative vizsgálat

Végpont
Ösztrogén + 

progeszteron (n=8506)

Placebo

(n=8102)

Kockázati

ráta

Átlagos követési idő (hónap) 62.2 (16.1%) 61.2 (15.0%)

csípőcsonttörés 44 (0.10%) 62 (0.15%) 0.66

csigolyatörés 41 (0.09%) 60 (0.15%) 0.66

szív koszorúér betegség 164 (0.37%) 122 (0.30%) 1.29

Stroke 127 (0.29%) 85 (0.21%) 1.41

vénás thromboemboliás megbetegedés 151 (0.34%) 67 (0.16%) 2.11

mélyvénás trombózis 115 (0.26%) 52(0.13%) 2.07

tüdőembólia 70 (0.16%) 31 (0.08%) 2.13

szív- és érrendszeri megbetegedés összesen 694 (1.57%) 546 (1.32%) 1.22

invazív mellrák 166 (0.38%) 124 (0.30%) 1.26

endometrium daganat 22 (0.05%) 25 (0.06%) 0.83

vastag- és végbél daganat 45 (0.10%) 67 (0.16%) 0.63

rosszindulatú daganat összesen 502 (1.14%) 458 (1.11%) 1.03

Chlebowski RT et al: JAMA, 289, 24, 2003, 3243-53 
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szív- és érrendszeri megbetegedés összesen 694 (1.57%) 546 (1.32%) 1.22
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Hormonpótlás: WHI vizsgálat eredményei 

mennyire tükrözik a korábbiakat?

Col N et al: Arch Intern Med. 2004;164:1634-1640.

Hormonpótlás: életminőség nyereség 

kompenzálja a kockázatot rövidtávon?

Kombinált hormonpótló kezelés: 

• nem volt szignifikáns hatással a következő életminőség 

paraméterekre: általános egészség, vitalitás, mentális egészség, 

depressziv tünetek, szexuális elégedettség. 

• statisztikailag szignifikáns, de kicsi és klinikailag nem számottevő 

javulást mutatott 1 év után az alábbi tényezőkben: alvászavar (0.4 

pont a 20 pontos skálán), fizikai funkciók (0.8 a 100 pontos 

skálán), fájdalom (1.9 a 100 pontos skálán) 

• 3 év elteltével semmilyen életminőség paraméterben nem volt 

kimutatható szignifikáns változás. 

„Összegezve, ebben a betegcsoportban (kb. 10 évvel a menopausa

után) vizsgálatban a kombinált hormonpótló kezelés nem 

eredményezett klinikailag számottevő életminőség nyereséget”

Hays J et al.  N Engl J Med, 348, 19, 2003, 1839-54.

Kaló Zoltán 

Malignus daganat kezelése által 

nyerhető QALY
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palliatív kezelés

Bodrogi J, Kaló Z. Principles of pharmacoeconomics and their impact on strategic imperatives of pharmaceutical 
research and development. British Journal of Pharmacology (2010) 159 1367–1373

Kaló Zoltán 

Miért van szükség QALY mérésre?

• Összehasonlíthatóság: a hatásosság mért 

paramétere eltérhet eljárásról eljárásra

• Aggregálhatóság: ha egy adott eljárás 

hatásosságát is számos paraméterrel lehet 

kifejezni, van-e egészségnyereség?

– életév-nyereség, 

– hosszabb távú életminőség változás, 

– súlyos mellékhatások

– kevésbé súlyos mellékhatások,

– rövidtávú életminőség változások
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Kaló Zoltán

Alaphelyzet

Kérdéses az egészségügyi technológiák 

eredményessége (effectiveness) - pazarlás

Következmény: ki kell szűrni a hatástalan 

eljárásokat

Szűkös erőforrások állnak rendelkezésre –

haszonáldozati költség

Következmény: közpénzekből nem vállalhatjuk 

fel az összes “bizonyítottan hatásos eljárás” 

finanszírozását, csak a leginkább költség-

hatékony eljárásokét  

Kaló Zoltán

Választani kell egészségügyi 

eljárások között!

De mi alapján döntsünk?

Kaló Zoltán

Egészségügyi eljárások 

értékelésekor alkalmazott fogalmak
• minőség (quality) - tartósan tudja-e garantálni a gyártó a regisztrációkor 

prezentált minőséget?

• hatásosság (efficacy) - működik-e kontrollált körülmények között?

• biztonságosság (safety) - elfogadható-e az egészségügyi beavatkozás 

alkalmazásakor a betegre kirótt kockázat?

• eredményesség (effectiveness) - működik-e a napi gyakorlatban, hozza-e a 

kontrollált (azaz ideálisabb) körülmények között elért eredményt?

• technikai hatékonyság (technical efficiency) - vajon egy adott célt (pl. egészség-

nyereség) elérését a legkisebb költséggel valósítja meg?

• költség-hatékonyság (cost-effectiveness) – egy egységnyi többlet egészség-

nyereséget mekkora költséggel állít elő?

• (allokatív hatékonyság (allocative efficiency) - optimális forráselosztás valósul-e 

meg a rendszerben, vagyis ennyi erőforrásból kihozható-e több output?) 

• (makro-gazdasági hatékonyság / finanszírozhatóság – tartható-e az idei 

büdzsé?)

Kaló Zoltán

Kérdések a döntéshozó számára

A kérdéses egészségügyi beavatkozás  

• eredményez-e egészség-nyereséget 

(túlélés vagy életminőség javulás) a beteg 

részére?

• több egészség-nyereséget eredményez-e 

mint a jelenlegi standard terápia?

• a többlet egészségnyereséget elfogadható 

áron nyújtja-e?
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Kaló Zoltán

További kérdések az 

egészségbiztosítási döntéshozó 

számára

• Érdemes-e közpénzekből erre az 

egészségügyi szükségletre pénzt áldozni? –

ld. életmódgyógyszerek 

• Van-e az eljárásra elegendő pénz? Avagy 

milyen egyéb eljárások alkalmazásáról kell 

lemondani (ld. haszonáldozati költség)?

• Van-e elegendő kapacitás / infrastruktúra az 

eljárás alkalmazásához?

• Biztosítható-e az egyenlő hozzáférés?

Egészségügyi technológia 

értékelés összetevői

• betegségteher / egészségügyi szükséglet

• népegészségügyi szükséglet

• betegek alcsoportjai

• klinikai vizsgálatok eredménye

• egészségnyereség a valós életben

• költség-hatékonyság

• költségvetési hatás

• támogatott indikáción túli alkalmazás kockázata

• méltányosság

• egészségügyi szolgáltatás-szükséglet

Kaló Zoltán

Az egészségügyi gazdasági 

értékelések megkülönböztető jegyei

(2) Nem (2) Igen

csak végeredményt 

vizsgál 

csak költséget 

vizsgál

(1) 1A    Részleges értékelés     1B 2 Részleges értékelés

Nem eredmény leírás költség leírás költség-eredmény leírás

(1) 3A   Részleges értékelés     3B 4 teljeskörű gazdasági elemzés

Igen hatásosság vagy 

eredményesség 

értékelés

költség-elemzés költség-minimalizálás elemzés

költség-hatékonyság elemzés

költség-hasznosság elemzés

költség-haszon elemzés

(1) Összehasonlít-e kettő vagy több alternatívát?

(2) Vizsgálja-e mind a költség (input), mind a végeredmény (output) oldalát?

Drummond et. al. (1987)
Kaló Zoltán

Teljeskörű gazdasági elemzés

Betegek 

cél-

csoportja

Új terápia

Alternatív 

terápia

Egészségi állapotváltozás

Változás az egészségügyi 

erőforrások felhasználásában 

teljes kezelési költségekben 

i) Túlélés

ii)   Életminőség

i) Hospitalizáció

ii) Egyéb gyógyszer

iii)  Beavatkozások

iv)  Hosszú távú kezelés

i) Túlélés

ii)   Életminőség

i) Hospitalizáció

ii) Egyéb gyógyszer

iii)  Beavatkozások

iv)  Hosszú távú kezelés

Egészségi állapotváltozás

Változás az egészségügyi 

erőforrások felhasználásában 

teljes kezelési költségekben 
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Gazdasági elemzés lépései (I.)

program definiálása

• lehetséges alternatívák megfogalmazása

• kiknek, mit, mikor, hol, miért, hogyan

nettó költségek kiszámítása

• program teljes költségének kiszámítása

• pénzbeli megtakarítások kiszámítása 

• költségek és megtakarítások diszkontálása

• nettó költség kiszámítása

nettó egészség-változás kiszámítása

• az egészség-változás lehetséges típusainak kiszámítása

• többlet évek, életminőség stb.

• Idő-preferencia tényező figyelembe vétele

• nettó egészség-nyereség kiszámítása

Gazdasági elemzés lépései (II.)

döntési szabályok alkalmazása

• a megfelelő típus azonosítása

• adott típusnak megfelelő szabály 

alkalmazása

érzékenységi vizsgálat elvégzése

• bizonytalan változók különböző értékei 

esetén a költségek és eredmény 

kiszámítása

• a döntésre gyakorolt hatás elemzése

Kaló Zoltán 

Teljeskörű egészség-gazdaságtani elemzés
(két vagy több egészségügyi eljárás összehasonlító gazdasági elemzése)

Elemzés 

típusa

Eredmény egysége

(egészség-nyereség)

Költségek 

egysége

költség-

minimalizás

feltétel szerint 

egyforma
forint

költség-

hatékonyság
természetes egység forint

költség-

hasznosság

minőségi életév 

(pl. QALY)
forint

költség-

haszon
forint forint

Kaló Zoltán

Teljeskörű egészség-gazdaságtani 

elemzések alkalmazhatósága

Elemzés 

típusa

Alkalmaz-

hatósága
Döntéshozatal

költség-

minimalizás

technikai 

hatékonyság

két azonos eredményt hozó 

eljárás

költség-

hatékonyság

allokatív 

hatékonyság 

(korlátozottan)

befogadáspolitikai döntés (új vs 

régi technológia közti 

rangsorolás)

költség-

hasznosság

allokatív 

hatékonyság

befogadáspolitikai döntés + 

összes egészségügyi 

technológia közti rangsorolás 

(pl. biztosítási csomag)

költség-

haszon

allokatív 

hatékonyság

összes társadalmi döntés (pl. EU 

források elosztása)
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Kaló Zoltán 

Modellezés a gyakorlatban: 

koleszterinszint csökkentés

WOSCOPS - klinikai vizsgálat:

5 év alatt 10000 betegnél 225 megmentett életév

Egy megmentett életév költsége: 100.000 GBP

WOSCOPS – modellezés:

Hipotézis: a megmentett életévek száma 5 év után 

is nő (a túlélők tovább élnek, az elkerült infarktus is 

növeli a túlélés esélyeit)

Egy megmentett életév költsége: 8-20.000 GBP  

Caro et al. BMJ. 1997. 315. 1577-82 

Pharoah; Freemantle; Caro - BMJ 1998. 316. 1241-42.

Kórházi gyógyszer multirezisztens 

kórházi infekció kezelésére

• Gyógyszer költsége: 100’000Ft

• Halálozási ráta: 6%

• Betegek várható élettartama: 50 év

• Kórházi kezelés időtartama   

– normál osztály: 15 nap (10’000Ft / nap)

– intenzív osztály: 6 nap (50’000Ft / nap)

– diagnosztika: 3 x 20’000Ft

• Súlyos mellékhatás

– valószínűség: 5%

– költségnövekvény (kórházi napok + diagnosztika + dialízis + 

gyógyszer): 2’000’000 Ft

– halálozási ráta: 25%

Kórházi gyógyszer multirezisztens 

kórházi infekció kezelésére

Új gyógyszer: 1’000’000 Ft

• Halálozás relatív kockázatcsökkenés: 33%

• Kórházi napok csökkenés: 33% 

• Diagnosztikai vizsgálat csökkenése: 33% 

• Súlyos mellékhatás relatív kockázat 

csökkenés: 80%

Mi a helyes döntés?

Költségkalkuláció

no SAE

SAE

no SAE

SAE

régi gyógyszer

új gyógyszer
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Költségkalkuláció

no SAE 15 x 10’000 + 6 x 50’000 + 3 x 20’000  = 

95% 510’000Ft 

SAE $510’000 + 2’000’000 = 

5% 2’510’000 Ft

100’000

1’000’000

no SAE 10 x 10’000 + 4 x 50’000 + 2 x 20’000 =

99% 340’000 Ft

SAE 510’000 + 2’000’000 = 

1% 2’510’000  Ft 

régi gyógyszer

új gyógyszer

Költségkalkuláció

no SAE 510’000 

95%

SAE 2’510’000

5% 

régi gyógyszer Total: 100’000 + 0.95 x 510’000 + 0.05 x 2’510’000

100’000 = 710’000 Ft

új gyógyszer Total: 1’000’000 + 0.99 x 340’000 + 0.01 x 2’510’000

1’000’000 = 1’361’700 Ft

no SAE 340’000 

99%

SAE 2’510’000 

1%

Halálozás

no SAE 95% x 6% = 5.70%

SAE 5% x 25% = 1.25% 

Összhalálozás: 6.95%

Összhalálozás: 4.21%

no SAE 99% x 4% =  3.96%

SAE 1% x 25% = 0.25%

• Relative kockázatcsökkentő hatás: 39.4%

• Abszolút kockázatcsökkentő hatás: 2.7%

• Hány beteget kell kezelni 1 halálozás elkerüléséhez NNT: 36.5

régi gyógyszer

új gyógyszer

Alternatív eljárások összehasonlító 

gazdasági elemzése

hatékonyság

elutasítási zóna

indifferens zóna

indifferens zóna

elfogadási zóna

kö
lt

sé
g
ek

hatásosság
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Inkrementális költség-

hatékonysági ráta

12

12

EE

CC

ereségegészségny

költség
ICER











ahol 

C = teljes költség 

E = hatásosság vagy eredményesség

Explicit küszöbérték meghatározás

• küszöbérték meghatározás

– GDP többszöröse (pl. 2x-3x)

– kérdezzük meg a járulékfizetőket (fizetési 

hajlandóság)

– korábbi döntéskhez kapcsolódó tapasztalati 

értékek 

– benchmark (pl. dialízis)

Új gyógyszeres terápia 

költség-hatékonysága

Régi 
gyógyszer

Új 
gyógyszer

különbség

Terápia költsége

Egyéb kórházi költség

Halálozás

Elkerült halálozás költsége

Új gyógyszeres terápia 

költség-hatékonysága

Régi 
gyógyszer

Új gyógyszer különbség

Terápia költsége 100’000 Ft 1’000’000 Ft 900’000 Ft

Egyéb kórházi költség 610,000 Ft 361’700 Ft -248’300 Ft

Halálozás 6.95% 4.21% -2.74%

Elkerült halálozás költsége 651’700 Ft / 0.0274 = 23’784’671 Ft 

Régi 
gyógyszer

Új gyógyszer különbség

Terápia költsége 100’000 Ft 1’000’000 Ft 900’000 Ft

Egyéb kórházi költség 610,000 Ft 361’700 Ft -248’300 Ft

Halálozás 6.95% 4.21% -2.74%

Elkerült halálozás költsége 651’700 Ft / 0.0274 = 23’784’671 Ft 

Egy életév nyereség
költsége (~50 év)

23’784’671 / 50 = 475’693 Ft/év
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Új gyógyszeres terápia 

költség-hatékonysága

Régi 
gyógyszer

Új gyógyszer különbség

Terápia költsége 100’000 Ft 1’000’000 Ft 900’000 Ft

Egyéb kórházi költség 610,000 Ft 361’700 Ft -248’300 Ft

Halálozás 6.95% 4.21% -2.74%

Elkerült halálozás költsége 651’700 Ft / 0.0274 = 23’784’671 Ft 

Egy életév nyereség
költsége (~50 év)

23’784’671 / 50 = 475’693 Ft/év

Új kórházi gyógyszer értéke

Komparátor 
gyógyszer

ára

Csökkent 
kórházi 
kiadás

Csökkent
halálozás és 
életminőség 

romlás

Mellékhatások 
csökkent 
kezelési 
költsége

Csökkent
halálozás és 
életminőség 

romlás mellék-
hatások 

miatt 

Terápia 
értéke

Értéknövelő tényező

Költségvetési hatás elemzés

• a költségvetési hatás elemzése alapvető 

része az egészségügyi technológiák 

átfogó értékelésének

• a költség-hatékonyság értékelése mellett 

kiemelt jelentőséggel bír az új 

egészségügyi technológiák befogadási 

gyakorlatában 

Költségvetési hatás elemzés célja

• a pénzügyi következmények becslése egy egészségügyi 

technológia finanszírozói befogadása, alkalmazása és 

elterjedése esetén 

– egy adott egészségügyi rendszerben 

– meghatározott költségvetési korlátok és feltételek 

mellett 

• annak becslése, hogy az egészségügyi technológiák 

igénybevétele 

– hogyan fog megváltozni egy meghatározott 

indikációban és betegkörben, 

– és ez milyen változásokat eredményez az 

egészségügyi kiadásokban. 



kalo@tatk.elte.hu 10

Költségvetési hatás elemzés 

módszertana

Ref: ISPOR Budget Impact Analysis Task Force Report, Value in Health, 2007

Költségvetési hatás Költség-hatékonyság

Perspektíva Büdzsé gazdája
változó (társadalmi, egészségügyi 
beteg)

Komparátor
Az összes terápia, 
amellyel a betegeket
jelenleg kezelik

Egy olyan terápia közfinanszírozott
terápia, amellyel a betegeket
jelenleg kezelik

Időhorizont ≤3-5 év Változó (tradicionálisan hosszabb)

Diszkontálás Szükségtelen Szükséges

Költség
Direkt egészégügyi 
költségek

Direkt és indirekt költségek (a 
perspektívától függően) 

Egészség-
nyereség

Elkerült egészségügyi 
költségek

Túlélés vagy életminésggel korrigált 
életév

Eredmény Többletköltség
Inkrementális költség-hatékonysági 
ráta

Ref: Garattini L, van de Vooren K, Eur J HE 2011


