
A KRÓNIKUS MEGBETEGEDÉSEK 
KIALAKULÁSÁNAK RIZIKÓTÉNYEZİI

DR. SZŐCS ERZSÉBET, DR. CSERHÁTI ZOLTÁN

2017. NOVEMBER 25.



KRÓNIKUS MEGBETEGEDÉSEK TÁRSADALMI-
GAZDASÁGI JELENTİSÉGE

�Éves szinten kb. 38 millió ember halálozásért felelısek a krónikus megbetegedések 
globális szinten. Világszinten a halálozás 68%-áért felelısek, az Európai Unióban 87%-ért.

�Az Európai Unióban a 2000-es évek közepén a 15 évesnél idısebb lakosok 20-40 százaléka 
küzdött hosszan tartó egészségi problémával, és negyede kapott tartósan orvosi kezelést 
(Nolte et al., 2012).

�A népesség öregedésével a 60 év felettiek aránya várhatóan meg fog duplázódni 2050-re 
(népesség 22%-a lesz, 2015-ben 12% volt.). Tekintettel arra, hogy a krónikus 
megbetegedések az idıskör gyakori velejárói, és általában hosszan tartó, lassú 
progressziójú betegségek, a jövıben a krónikus megbetegedések még nagyobb terhet 
jelentenek.

�A krónikus betegségek GDP-re gyakorolt hatását tekintve a 2010-2030 közötti idıszakban 
éves szinten várhatóan a globális GDP 5 százalékának megfelelı outputveszteségre lehet 
számítani. A gazdasági terhek jelentıs részét képezi a rokkantság vagy halálozás miatti 
termelékenység-veszteség.



LEGGYAKORIBB KRÓNIKUS MEGBETEGEDÉSEK

�A krónikus megbetegedésekbıl adódó halálozásért 82%-ban 4 betegségcsoport felelıs: 
szív-érrendszeri megbetegedések (17,5 milló fı), daganatos megbetegedések (8,2 
millió fı), légzıszervi megbetegedések (4 millió fı), diabetes (1,5 millió fı). (WHO 
adatok)

�További gyakori krónikus megbetegedések, állapotok:
� Neurodegenetatív rendellenességek (pl. vaszkuláris

demencia, Alzheimer-kór, Parkinson-kór)
� Mentális megbetegedések (pl. depresszió, szkizofrénia)
� Mozgásszervi megbetegedések (pl. arthritis, osteoporosis)
� Emésztıszervi megbetegedések (pl. máj- és epemőködés 

zavarai)
� Vesebetegségek
� Érzékszervek csökkent mőködése (látás, hallás)
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DIABETES MELLITUS

�A 18 év feletti lakosság körében a diabetes prevalenciája globálisan az 1980-as 4,7%-ról 2014-
re 8,5%-ra növekedett. (WHO)

�A 2. típusú diabetes kockázati tényezıiben kiemelt szerepet játszik az életmód – egészséges 
táplálkozás, rendszeres fizikai aktivitás, normál testtömeg és dohányzás elkerülése hozzájárul 
a megelızéshez.

�Gyakori szövıdmények olyan krónikus 
állapotok, mint a látásvesztés, 
veseelégtelenség, stroke vagy alsó végtagi 
amputáció.

�A diabetes 2-3 szorosára emeli a 
szívinfarktus és a stroke kockázatát. 

�Rendszeres orvosi ellenırzés, vércukorszint 
és HgA1c monitorozás javasolt.



KRÓNIKUS OBSTRUKTÍV TÜDİBETEGSÉG (COPD)

�Krónikus tüdıbetegségek győjtıfogalom

�Leggyakoribb tünetek: légszomj, 
váladéktermelıdés, krónikus köhögés, nehezített 
fizikai aktivitás.

�Kialakulását követıen nem gyógyítható, de a 
tünetek enyhíthetıek.

�Progresszív, életet veszélyeztetı megbetegedés, 
szövıdmények lehetnek.

�Általában 40 év felett diagnosztizálják.

�Legfontosabb rizikófaktorok: dohányzás (passzív 
dohányzás is), légszennyezés, foglalkozási ártalom 
(por, füst), asztma.



DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEK

�Világszerte évente kb. 14 millió új daganatos megbetegedést és 8,2 millió daganatból 
eredı halálozást regisztrálnak. A következı két évtizedben az új megbetegedések 70%-os 
növekedésére lehet számítani (WHO).

�A daganatos megbetegedések közel harmada 
visszavezethetı életmódi kockázatokra: magas testtömeg 
index, alacsony zöldség és gyümölcs fogyasztás, fizikai 
inaktivitás, dohányzás, alkohol. 

�Genetikai hajlam esetén a megbetegedést külsı faktorok 
kiválthatják:
� Fizikai karcinogének, pl. ultraibolya és ionizáló sugárzás
� Kémai karcinogének, pl. aszbeszt, dohányfüst, aflatoxin, arzén
� Biológiai karcinogének, pl. vírusinfekciók (HBV, HCV, HPV), 

baktériumok, paraziták.



MENTÁLIS MEGBETEGEDÉSEK - DEPRESSZIÓ

�Világszerte körülbelül 350 millió ember szenved depressziótól. Az öngyilkosság egyik 
legfontosabb kockázati tényezıje (WHO).

�A lelki egészséget több tényezı együttesen befolyásolja, a depresszió kialakulásában  
társadalmi, lelki és biológiai tényezık egyaránt szerepet játszanak.

�A depresszió kiváltásában a mindennapi stresszoroknak és jelentıs életeseményeknek 
(munkanélküliség, gyász, lelki trauma) is szerepe van.

�A krónikus megbetegedés önmagában is stresszt jelent, emellett egyes testi és 
mentális megbetegedések egymásnak oda-vissza kockázati tényezıi (pl. ilyen 
kapcsolat van a depresszió és a szív-érrendszeri megbetegedések között).

�Közösségi megközelítés eredményes a depresszió terápiájában (pl. iskolai programok, 
szülı-gyermek programok), idısek esetében a testmozgás preventív hatása is igazolt.



MENTÁLIS MEGBETEGEDÉSEK - DEMENCIA

�A demencia a kognitív mőködés zavara, amely korlátozza az emlékezést, gondolkodást, 
megítélést, akadályozza a mindennapi aktivitást.

�Elsısorban idıseket érinti, de a normális idısödésnek nem velejárója.

�Világszerte 47,5 millió ember érintett, évente 7,7 millió új esetet regisztrálnak.

�60-70%-a a demenciának Alzheimer-betegséghez köthetı, 
elsıdlegesen vagy másodlagosan (pl. stroke következtében) is 
kialakulhat.

�A probléma jelentıs fizikai, lelki, társadalmi és gazdasági 
kihatással van a gondozókra, családokra és a társadalomra is.

�Az ellátás legfontosabb elemei: korai diagnózis, fizikai 
egészség és aktivitás megırzése, viselkedési és pszichológiai 
zavarok detektálása és kezelése, gondozók és családtagok 
informálása és támogatása.



MULTIMORBIDITÁS

�Multimorbiditás: egy személynél kettı vagy több olyan megbetegedés egyidejő 
jelenléte, amely az egészségre, életvitelre hosszabb távon is kihatással van.

�Az élettartam növekedésével egyre gyakoribb, hogy egy személyt több krónikus 
megbetegedés is érint. Az Európai Unióban a 65 év felettiek 65%-ának, a 85 év felettiek 
85%-ának egynél több krónikus megbetegedése van.

�A multimorbiditás a tünet-diagnózis-terápia
gondolkodáshoz képest más megközelítést 
igényel, az egyénre jelentısebb fókusz kerül.

�Integrált egészségügyi ellátás (integrated
care), a gyógyszerszedés optimalizálása 
(polifarmácia), az adherencia növelése, a 
hozzátartozók bevonása mind része az ellátási 
folyamatnak.



KRÓNIKUS MEGBETEGEDÉSEK KIALAKULÁSÁT 
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZİK

�Genetikai faktorok – hajlamosító tényezıként

�Egyes megbetegedések esetén fertızı ágensek is 
szerepet játszanak a kialakulásban (pl. gyomorfekély, 
gyomordaganat, májdaganat egyes fajtái, 
méhnyakrák).

�Életmódból fontos rizikótényezık származnak:
� Dohányzás
� Túlzott alkohol fogyasztás
� Egészségtelen táplálkozás
� Fizikai inaktivitás

�Környezeti tényezık, amelyek a lakóhellyel (pl. 
légszennyezés, ivóvíz) és a foglalkozással (pl. 
azbeszt) is összefüggıek lehetnek.



INTERMEDIER TÉNYEZİK 
A KRÓNIKUS MEGBETEGEDÉSEK KIALAKULÁSÁBAN
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DOHÁNYZÁS

�A dohányzás kockázati tényezıként szerepet játszik a daganatos betegségekbıl eredı 
halálozás 20%-ában, a tüdırákból eredı halálozás 70%-ában globálisan (WHO).

�A dohányzással kapcsolatos halálozás 2005-ben 5,4 millió fıre volt tehetı, a WHO
becslése szerint ez 2030-ra 8,3 millió fıre növekedhet.

�A passzív dohányzás is kockázati tényezıje a szív-érrendszeri és légzıszervi 
megbetegedéseknek. Várandósok esetén megnöveli az alacsony születési súly 
kockázatát.

�Eszközök a dohányzás visszaszorítására:
� Egyéni szinten: rászokás megelızés, leszokás támogatás
� Szabályozási szinten: képes figyelmeztetések a csomagoláson, 

egységes csomagolás, adók, illegális kereskedelem 
visszaszorítása.



TÚLZOTT ALKOHOLFOGYASZTÁS

�A WHO 2012-re vonatkozó adatai szerint a globális betegségteher 5,1%-a vezethetı 
vissza a túlzott alkoholfogyasztásra, évente 3,3 millió fı hal meg túlzott 
alkoholfogyasztásból adódóan. A halálozás kb. fele krónikus, nemfertızı
megbetegedésekbıl adódik. 

�Leggyakoribb alkohol okozta megbetegedések, egészségkárosodások: alkohol 
dependencia, májcirrhózis, egyes daganatos megbetegedések, sérülések.

�Emellett kapcsolat igazolható a TBC, tüdıgyulladás, HIV/AIDS elıfordulással is.

�Eszközök a túlzott alkoholfogyasztás visszaszorítására:
� Egyéni és közösségi szinten: leszokás támogatás, 

rászokás megelızés.
� Szabályozási szinten: elérhetıség korlátozása, marketing 

korlátozások, adók.



EGÉSZSÉGTELEN TÁPLÁLKOZÁS

�Az egészségtelen táplálkozás az elhízáson, a vérnyomás, a vércukor és a vérzsír-szint 
emelkedésén keresztül jelent kockázatot a krónikus megbetegedések szempontjából.

�Az elhízás önmagában is jelentıs népegészségügyi problémát jelent, 1980 óta világszerte 
megduplázódott az elhízás pervalenciája. 2014-ben globálisan a 18 év feletti lakosság 39%-a 
volt túlsúlyos, ezen belül az összlakosság 13%-a elhízott (WHO).

�Az elhízás kialakulásában az energiaegyensúly meghatározó: az energiában, zsírban gazdag 
ételek fogyasztásának emelkedése és a fizikai aktivitás csökkenése.

�A táplálkozás összetételébıl is egészségügyi kockázati tényezık adódnak:
� Túlzott sófogyasztás (magas vérnyomás, kardiovaszkuláris betegségek)
� Kevés zöldség és gyümölcsfogyasztás (emésztıszervi megbetegedések, 

vastagbél daganat)
� Transzzsírsavak (szív-érrendszeri betegségek, diabetes)
� Túlzott cukorfogyasztás (diabetes, köszvény, szív-érrendszer, stb.)
� Mesterséges adalékanyagok (daganatok).



FIZIKAI INAKTIVITÁS

�Évente globálisan 3,2 millió fı halálozás vezethetı vissza az elégtelen fizikai 
aktivitásra. Átlagosan minden negyedik ember fizikai aktivitás elégtelen globálisan, ez 
az arány magasabb a fejlettebb országokban, a serdülık esetében pedig 80% (WHO).

�Elégtelen fizikai aktivitás okai:
� Inaktív pihenési formák
� Ülı foglalkozások
� Passzív közlekedési módok
� Környezeti tényezık (pl. légszennyezés,

épített környezet lehetıségei, zsúfoltság,
bőnözéstıl félelem, stb.). 

�A nem megfelelı fizikai aktivitás vezetı kockázati tényezıje a szív-érrendszeri 
megbetegedéseknek (betegségteher 30%-a tulajdonítható neki), az emlı és 
vastagbéldaganatoknak (21-25%) és a diabetesnek (27%) is. 



LELKI TÉNYEZİK – KRÓNIKUS STRESSZ

�A stressz a szervezet általános válaszreakciója fenyegetı(nek ítélt) helyzetekre, amely 
szimpatikus aktivitás fokozódással jár:
� Emelkedik a vérnyomás, a vércukorszint, szív és tüdı fokozottan dolgozik, izmok feszítettsége, 

idegrendszer ébersége nı

�A stressz-reakció eredetileg rövid ideig tartó, környezeti stresszorokra adott adaptív, 
leggyakrabban mozgásos válasz („harcolj vagy menekülj”).

�A civilizált életmódban a stresszorok megváltoztak, hosszabb ideig tartó, társadalmi 
ingerekbıl (magánélet, munkahely, társas kapcsolatok) erednek, és a mozgásos válasz nem 
megfelelı: krónikus stressz alakul ki.

�A krónikus stressz igazoltan összefüggésbe hozható:
� kardiovaszkuláris megbetegedésekkel
� mozgásszervi megbetegésekkel
� diabetessel
� depresszióval.



KÖRNYEZETI TÉNYEZİK

�Globálisan minden 4 halálesetbıl egy összefüggésbe hozható környezeti tényezıkkel. 
Évente kb. 12,6 millió ember veszti életét abból adódóan, hogy egészségtelen 
környezetben él vagy dolgozik. Ennek 2/3-a krónikus, nem fertızı megbetegedésekbıl 
adódik, elsısorban a légszennyezettség következtében (WHO).

�Legfontosabb környezettel összefüggı kórképek és károsodások: 
stroke, szívbetegségek, nem szándékos sérülések, daganatok és 
krónikus obstruktív tüdıbetegség (COPD).

�Legfontosabb környezeti rizikótényezık:
� levegı, víz és talaj szennyezıdése
� kémiai anyagok
� éghajlatváltozás
� ultraibolya sugárzás.



TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TÉNYEZİK

�A krónikus, nem fertızı 
megbetegedések rizikófaktorai 
között a társadalmi-gazdasági 
tényezık is szerepet játszanak:
� Gazdasági és politikai környezet (pl. 

szabályozás, szakmapolitikai 
irányok, kulturális normák).

� Szocioökonómiai státusz (pl. nem, 
iskolai végzettség, jövedelem, 
foglalkoztatottság, kisebbséghez 
tartozás, közösséghez tartozás).

� Egészségügyi rendszer elérhetısége, 
biztosított ellátások. Az egészség társadalmi meghatározóinak modellje.

Solar O, Irwin A. A conceptual paper for the Commission on Social Determinants of Health. 
Geneframework for action on the social determinants of health. Discussion va, World 
Health Organization, 2007



WHO CSELEKVÉSI TERV CÉLKITŐZÉSEI A KRÓNIKUS 
MEGBETEGEDÉSEK (NCD) VISSZASZORÍTÁSÁRA 2020-RA

25%-os relatív csökkenés a szív-érrendszeri megbetegedések, daganatok, 
diabetes és krónikus légzıszervi betegségek okozta halálozásban,

10%-os relatív csökkenés a káros hatású alkoholfogyasztásban,

10%-os relatív csökkenés az elégtelen fizikai aktivitás szempontjából,

30%-os relatív csökkenés a só (nátrium) fogyasztásban,

30%-os relatív csökkenés a napi szintő dohányzás prevalenciájában,

25%-os relatív csökkenés az emelkedett vérnyomás prevalenciájában.

A diabetes és az elhízás elıfordulásának emelkedésének megállítása,
az érintettek legalább 50%-a részesüljön gyógyszeres kezelésben a szívinfarktus 
és a stroke megelızésében.
Legalább 80%-ban legyenek elérhetıek alapvetı terápiák, gyógyszerek 
(generikumokat is beleértve) a krónikus megbetegedések kezelésére.



KRÓNIKUS MEGBETEGEDÉS HATÁSA AZ EGYÉN 
SZINTJÉN

�Szorongás, aggodalom az egészségi állapot miatt.

�A betegség, és annak életvitelre gyakorolt 
hatásának elfogadása is feladat.

�Hosszú távú, akár életre szóló gyógyszerszedéssel 
jár.

�Egészségügyi ellátórendszer igénybe vétele 
növekszik.

�Hozzátartozókra, környezetre is jelentıs terhet ró, 
társas támogatás szerepe növekszik.

�Hosszú távon befolyásolja az életvitelt, csökkenti az aktivitást, változtatást igényel a 
korábban megszokott életvitelhez képest.

�Több figyelem és idı a betegségre, az életmódra – fontos, hogy a különbözı 
információforrások (egészségügy, internet, alternatív gyógymódok, laikus tanácsok) közül 
mit tart mérvadónak.



AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS BETEGSÉGGEL 
KAPCSOLATOS BEÁLLÍTÓDÁS

Belső kontroll Külső kontroll

Elkerülhetőség Elkerülhető Elkerülhetetlen

Okok Életmód, egészségmegőrző
tevékenységek hiánya, saját 
hozzáállás, terhelés, lelki 
tényezők

Külső okok, kémiai 
anyagok, fertőző ágensek, 
időjárás, „sorscsapás”

Saját szerep a 
gyógyulásban

Erős Minimális

Egészségügy 
szerepe a 
gyógyulásban

Szakértő, támogató Problémamegoldó, irányító

Támogatott 
kezelés

Életmódváltás, aktivitás, 
pszichoszociális tényezők

Gyógyszerek, műtétek



MI SZÜKSÉGES A VISELKEDÉSVÁLTOZÁSHOZ?
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Motiváció

Készségek Viselkedés-
változás
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Felkészülés, 

elhatározás

Cselekvés

FenntartásVisszaesés

Felismerés, 
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Nincs problématudat

Prochaska JD, DiClemente CC, 

Norcross JC: In search of how
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A VISELKEDÉSVÁLTOZÁS SZAKASZAI 
(TRANSZTEORETIKUS MODELL)



NINCS PROBLÉMATUDAT

�A környezet már felismerte a problémát, de az érintett nem tekinti problémának.

�Nem készül viselkedésváltozásra.

�Kisebbíti a változás mellett szóló érveket.

�Ha a téma szóba kerül, ellenállást válthat ki.

�Tudatosság növelése.

�Kliens véleményének kikérése, reflektálás, közös gondolkodás indul meg.

�Ismeretek a terápiás lehetıségekrıl, egészséges életmódról – olvasnivalók, honlapok 
ajánlása, betegtájékoztatók .

„Tehát Ön nem hisz abban, hogy az étrend megváltoztatása javíthatna a problémán.”

„Az egészséges étrendet sokféleképpen meg lehet valósítani. Azt javaslom, nézzen 
utána, hátha talál olyat, amit megvalósíthatónak gondol.”



FELISMERÉS, ÁTGONDOLÁS

�Tudatában van, hogy változtatnia kellene – a változás (a távlati) tervben van.

�Nyitott az új információra, tanácsot kér és elfogad.

�Mérlegeli a változtatás elınyeit és hátrányait, hasonlóan értékeli a változás 

mellett és ellen szóló érveket.

�Halogatásra hajlamos.

�Érvek és ellenérvek megbeszélése.

�Jövı kilátásainak, személyes elınyöknek számba vétele.

�Javaslat a változás melletti elkötelezıdésre.

�Olyan példák, akik már meglépték a változtatást.

„Úgy látom, már gondolkodott azon, hogy változtat. Mire jutott?”

„Mit gondol, milyen elınyei lennének, ha elkezdene változtatni az étrenden?”

„Vannak olyanok a környezetében, aki hasonló helyzetben voltak és meg tudták oldani?”



FELKÉSZÜLÉS, ELHATÁROZÁS

�Úgy gondolja, hogy a változás a javát szolgálja.

�Készül a változtatásra, tervet készít, módszereket választ.

�Apró lépéseket tesz (könyvek, eszközök vásárlása).

�Beszél róla családtagokkal, barátokkal.

�Halogatatásra hajlamos.

�Az idıpontok kitőzése, tervezés.

�Barátok, hozzátartozók támogatása – javaslat, hogy beszéljen másoknak is róla.

�Olyan társak keresése, akik hasonló változásra készülnek.

�A változással járó elınyök elképzelése.

„Úgy gondolom, nagyszerő dolog, hogy tenni akar valamit.”

„Mikor tudnák elkezdeni?”

„Kik azok, akik tudnak segíteni tudnak Önöknek ebben?”



CSELEKVÉS

�Már megkezdte a változtatást, de ez folyamatos erıfeszítést igényel.

�„Kísértések, botlások” elıfordulnak.

�A megtett lépésekrıl szívesen beszámol kezelıjének, környezetének.

�Az idıpontok kitőzése, tervezés.

�Barátok, hozzátartozók támogatása – javaslat, hogy beszéljen másoknak is róla.

�Olyan társak keresése, akik hasonló változásra készülnek.

�A változással járó elınyök elképzelése.

„Úgy gondolom, nagyszerő dolog, hogy tenni akar valamit.”

„Mikor tudnák elkezdeni?”

„Kik azok, akik tudnak segíteni tudnak Önöknek ebben?”



FENNTARTÁS
�A változás befejezıdött, az új viselkedés szokássá vált, sikerült beépíteni az életstílusba.

�Tudatában van a hosszú távú fenntartás fontosságának.

�Túl van néhány botláson vagy bizonytalanságon.

�Jótékony hatás már észlelhetı.

�A jelentıs változások, stresszhelyzetek veszélyt jelenthetnek a fenntartásra.

�Támogatás, elismerés nyújtása.

�A jótékony hatások és a hullámzások megbeszélése.

�A hosszú távú, folyamatos fenntartás hangsúlyozása.

�Hasonló életmódot folytatók társasága.

�A stresszes helyzetekre is adaptív megküzdési módok tanulása.

„Gratulálok, hogy sikerült változtatni az étrendjén. Nagyon fontos, hogy továbbra is tartsák az 
elıírásokat.” „Milyen elınyeit érzi a változtatásnak?”



VISSZAESÉS
�Visszatér az eredeti problémahelyzet.

�Egyre gyakoribb botlások, majd ezek tartóssá válnak.

�Elbizonytalanodás a motivációban (döntés elıtti fázishoz hasonlóan).

�Élethelyzeti változások, stressz, társas hatások is kiválthatják.

�A visszaesést tanulási folyamat részének keretezni.

�Annak tudatosítása, hogy a változás indokai továbbra is fennállnak.

�Az újabb változtatási kísérlet minél konkrétabb megtervezése.

„A visszaesés a hosszú távú változás velejárója. Már az nagy elırelépés, hogy elkezdte.”

„Mi volt az, ami nem mőködött? Milyen ötletei vannak, mit lehetne csinálni helyette?”

„Mikor tudná folytatni, amit elterveztünk?”



AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓ SZEREPE

�Szakmai tanácsadás

�Empátia, figyelem

�Motiválás

�Változási folyamat támogatása, átsegítés a nehézségeken.



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

szucs.erzsebet@@nefi.hu

egeszseg.hu

folyoirat.nefi.hu


