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“A legnagyobb érték nem az, hogy élünk, hanem az, hogy jól élünk.”  (Socrates)



A WHO egészség-definíciója a következő 

„Az egészség tökéletes fizikai, mentális 

és szociális jólét állapota, és nem csupán 

a betegség és gyengeség hiánya”. 



Alapvető kérdések amikor terápiát javasolunk

Tudunk-e segíteni abban,
hogy a betegek 
jobban éljenek?

Tudunk-e segíteni abban,
hogy a betegek tovább

éljenek?

 ?



Kezelése kapcsán mi az elvárása a (krónikus) 
betegségben szenvedőnek?

Továbbá:

A tünetek száma és súlyossága mérséklődjön

A szorongás érzés csökkenjen

Betegsége ne zavarja a mindennapi életét

Az élet hossza növekedjen és az 

életminősége javuljon!



ESKI: Egészségtudományi fogalomtár
Az egészség-nyereség az egészségi állapotban bekövetkező változás, ami 
az élettartam meghosszabbodását, és/vagy 
az életminőség javulását okozza. 



Az életminőség 12 összetevője
• Egészség
• … és a többi 11 tárgykör a következő:

• közösség, 
• tanulás-nevelés, 
• családi élet, 
• baráti kör, háztartás, 
• házasság, 
• nemzetiség, 
• szomszédság, 
• személyiség, 
• életszínvonal és 
• munka

/ Campbell/



• Klinikai paraméter, tünet
• Életminőség nyereség
• Életév nyereség
• Jobb mellékhatás profil
• Inkrementális költség vonzata
• Megtakarítások (eü-i szektor, beteg, egyéb)
• Egyéb . . . 

Terápia értéke 
(konzekvencia besorolása)



Megfelelő hatékonysági mértékegység 
kiválasztása pl asztmánál.

Mortalitás
Morbiditás 
Légzésfunkciós vizsgálat - FEV1 azaz froszírozott exspirációs

volumen 1 sec alatt
Reggeli nehézlégzés
Tünetmentes napok száma
Exacerbaciók gyakorisága

Életminőség

objektív információt adnak a tüdő 
funkcionális állapotáról, a beteg 
asztmájának állapotáról



Az egészséggel összefüggő életminőség

HrQoL:

• A beteg egészségi állapotának azon hatásai, melyek 
életminőségére befolyással vannak.

• Az egyén értékítéletét fejezi ki meghatározott 
egészségi állapot iránt.



Az életminőség vizsgálatok célja,

hogy standard módon 
- számszerűsítse, 
- tudományosan elemezhető paraméterekkel jellemezze 
egy megbetegedés vagy terápiás eljárás hatását a beteg 
egészségére. 





PC: Pharmaceutical Care
DRP: Drug Related Problems



Mérés: kérdőívek segítségével



Életminőség mérése
(1) Általános életminőséget mérő kérdőívvel
Értelemszerűen multi-dimenzionálisak
Fizikai funkció 
Társadalmi „működőképesség” 
A pszichológiai és mentális működés 
Az általános egészségfelfogás

Betegség csoportok között is összehasonlíthatóak

(2) Betegség specifikus kérdőívvel



Mozgékonyság

1. Nincs problémám a járással

2. Némi problémám van a járással

3. Ágyhoz vagyok kötve 

Önellátás

1. Nincs problémám önmagam ellátásával

2. Némi problémám van a tisztálkodással és az öltözködéssel

3. Képtelen vagyok önállóan tisztálkodni vagy öltözködni

Szokásos tevékenységek (pl. munka, tanulás, házimunka, családi vagy szabadidős tevékenységek)

1. Nincs problémám a szokásos tevékenységeim elvégzésével

2. Némi problémám van szokásos tevékenységeim elvégzésével

3. Képtelen vagyok elvégezni szokásos tevékenységeimet

Fájdalom / Rossz közérzet

1. Nincs fájdalmam vagy rossz közérzetem

2. Mérsékelt fájdalmam vagy kissé rossz közérzetem van

3. Nagyon erős fájdalmam vagy nagyon rossz közérzetem van

Szorongás/Lehangoltság

1. Nem szorongok vagy nem vagyok lehangolt

2. Mérsékelten szorongok vagy kissé lehangolt vagyok

3. Nagyon szorongok vagy nagyon lehangolt vagyok

EuroQoL 5D-3L 
kérdőív
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EuroQoL kérdőív (3)

• 5 dimenzió
• 243 állapot
• 11222 0,725 a relatív hasznosság
Mozgékonyság: Nincs problémám a járással.

Önellátás: Nincs gondom az önellátással.

Mindennapi tevékenységek: Van némi problémám a szokásos napi 
tevékenységem elvégzésével.

Fájdalom/közérzet: Mérsékelt a fájdalmam vagy kissé rossz  közérzetem 
van

Aggodalom/Depresszió: Enyhe fokú az aggodalmam,  depresszióm.



Asztma életminőség
(EuroQoL súlyozott index)

EnyheIntermittáló
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Közepes Súlyos

0.93

0.76

0.65

0.52



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

első vizit második vizit harmadik vizit

pozitív tüdő hallgatózási lelet

FEV1 %
VAS %

Asztma kontrollszint és életminőség mérés Magyarországon a mindennapi gyakorlatban

beavatkozással nem járó vizsgálat 
N= 2017 random kiválasztott felnőtt asztmás 



„Betegség specifikus” életminőség mérés

Betegség specifikus kérdőívvel

Az adott betegségcsoportra különösen jellemző 
paramétereket veszik figyelembe
Kisebb egészségnyereséget is ki tudnak mutatni. 
Nem alkalmazhatóak betegcsoportok közötti 

összehasonlításra



Néhány példa a kérdésekre:
Légúti betegségem akadályoz a munkámban v. állást kellett változtatnom,
abba kellett hagynom a munkámat.

47% válaszolt igennel
Légzőszervi betegsége kellemetlen-e a családjának?

29% válaszolt igennel
Úgy érzi, hogy nem tudja légzőszervi problémáit megfelelően kezelni?

29% válaszolt igennel
Valószínűnek tartja, hogy betegsége javulni fog?

64% válaszolt nemmel
Zavarja, ha nyilvános helyen kell gyógyszereit használni?

42% válaszolt igennel
Gyógykezelése nagymértékben zavarja az életét?

21% válaszolt igennel



SGRQ totál score értéke, FEV1% az asthma
súlyosságának függvényében
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SGRQ total-score értékének változása 1 év 
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Placebo Tiotropium

17650 92 260 3448

Napok száma
Casaburi R et al. Eur Respir J 2002
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Életminőség elemzés és klinikai vizsgálatok
• Hatásosság és hatékonyság mérésére
• Figyelembe kell venni

• Vizsgált populáció demográfiai adatait
• Pl. kor, nem, iskolázottság

• Betegség súlyosságát
• Időt
• Önkitöltős, kérdezőbiztosos, telefonos, vagy más által kitöltött kérdőív



Életminőség kérdőívek feltételei

• Megbízható
Mentes a mérési hibáktól. 
Ismételt mérések ugyanazt az eredményt adják.

• Valid
Azt méri, amit mérnie kell és nem méri, amit nem kell.

• Érzékeny  a klinikailag szignifikáns változásokra



Adaptáció

Nemzetközi felhasználás
Variációk az egészség, a betegség, a tünetek értelmezésében, az ‘életminőség’ 

jelentésében, és az elvárt ellátásban
A kérdőív nyelvének és jelentéstartalmának konzisztensnek kell lenni az adott 

országban
Pl. oda-vissza fordítás

Irányelvek



Igény: QoL mint eredmény mérő eszköz

Összehasonlításra legyen képes
Figyelembe vegyen életminőség változást és élethossz 

növekedést
 pl: csípőprotézis: életminőséget növel
 pl: dialízis: életéveket növel
Egyéb hasznosságot jellemző paraméter: rövid ill. hosszú távú 

életminőség változás, súlyos ill. nem súlyos mellékhatások

Index típusú legyen

QALY



QALY jellemzői
Preferenciákon alapszik

Két végpont a halál és tökéletes egészség

Interval scale-n történik a mérése

QALY 0 és 1 közötti értéket vehet fel

 0: halál

 1: teljes egészség

QALY=1 annyi mint 

1 évnyi élet teljes egészségben



A veseátültetés és a művese kezelés által nyerhető 
életminőséggel korrigált életévek (QALY)
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*  Herbert Klarman (1968): A vesetranszplantáció 25%-kal jobb életminőséget biztosít, 
mint a dialízis
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QALY koncepció

Egyidejűleg magába foglalja a mobiditási (életminőség) és 
mortalitási (élethossz változás) változást 

Azaz a minőséget és a mennyiséget kombinálja, egy mutatóban 
összegzi

Egyszerűen jellemezhetőek vele az összetett esetek (pl. daganat 
terápia)

Könnyen összehasonlító



QALY jellemzői
Preferenciákon alapszik

Két végpont a halál és tökéletes egészség

Interval scale-n történik a mérése

QALY 0 és 1 közötti értéket vehet fel

 0: halál

 1: teljes egészség

QALY=1, 1 évnyi élet teljes egészségben



Az életminőséget a következő
célterületeken vizsgáljuk:

• Adott eljárás hatásosságának a bizonyítása (eredmény leírás).

• Adott eljárás komparatív hatásosságának a vizsgálata (eredmény
vizsgálat).

• Teljeskörű gazdasági elemzések.

• Beteg-elégedettség.



Költség
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Költségek

Egészség nyereség

Melyik a költség hatékony választás?

Költség-hatékony az az eljárás, amivel a rendelkezésre álló forrásokból 

a lehető legnagyobb hasznot, azaz egészségnyereséget lehet elérni.
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Krónikus betegek általában végül is elfogadják 
a betegségükből adódó korlátokat, 
életminőség csökkenést és ehhez igazítják 
mindennapi tevékenységüket. 

A panaszait súlyosabbnak megélő esetben a 
szorongás, depresszió, agressziót, egyéb 
problémákat okozhat, illetve vezethet non-
adherenciához. A panaszok bagatellizálása, a 
betegség súlyosságának meg nem értése 
életveszélyes állapotokhoz vezethet.

Fontos a folyamatos monitorozás. 


