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A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet 2016-ban is 
áttekintette a magyar lakosságról rendelkezésre álló 
legfrissebb egészségadatokat. Ennek eredménye-
ként az év elején megjelent az Egészségjelen-
tés2016 című tanulmány (a teljes anyag itt érhető 
el), amelynek dedikált célja az informált népegész-
ségügyi döntéshozatal támogatása. A legfrissebb je-
lentés a 2015-ben megjelent elődjéhez hasonlóan, 
a magyar lakosság egészségéről nyújt helyzetképet, 
kiemelve a legnagyobb terhet jelentő egészség-
problémákat. Időbeli és nemzetközi összehasonlí-
tásban mutatja be az egészségi állapot illetve az 
egészségmagatartás legfontosabb indikátorainak 
értékeit. 
 
A jelentés célja, hogy a hazai egészségpolitikusok 
számára bővüljön a lakosság egészségére vonat-
kozó, a megfelelően előkészített döntéshozatalhoz 
szükséges információ. A jelentés adatai megerősítik, 
hogy indokolt folytatni az egészségügyi rendszer 
már megkezdett átalakításait, úgymint az erőforrá-
sok rendszeren belüli elosztásának módosítását, a 
szakellátás átszervezését és a népegészségügy meg-
erősítését. Az adatok elemzésének eredményei és a 
nemzetközi szakirodalom áttekintése alapján a szer-
kesztők az alábbi, oksági láncolatba illeszkedő meg- 

állapításokat emelték ki a vezetői összefoglalóban. 
[1. ábra] 
 
1. A magyar lakosság egészsége a legtöbb egész-

ségmutatóban elmarad az EU fejlettebb tagor-
szágaihoz képest. Egyes keringési és rosszindu-
latú daganatos betegségek halálozásában egyre 
nő a lemaradásunk. Igen jelentős a hátrányunk 
az egészségügyi ellátással elkerülhető és a nép-
egészségügyi beavatkozásokkal megelőzhető ha-
lálozásban. A halálozás mellett a csökkent élet-
minőséget is tükröző elvesztett egészséges élet-
évek számában is jelentősen kedvezőtlenebbek 
a magyar értékek, mint az EU más tagállamaiban. 

 
2. A magyarországi egészségveszteségek döntően 

a viselkedéssel összefüggő kockázatokra vezet-
hetők vissza, ahogyan ezt a magyar egészségma-
gatartási mutatóknak az EU-ban kirívóan rossz 
értékei alátámasztják. Jelentős javulást ezért 
csak a lakosság egészségmagatartásának meg-
változtatásától lehet várni. 

 
3. Tudományosan megalapozott, hogy a viselke-

dést eredményesen változtató beavatkozások 
egyszerre bővítik az egészséges életmóddal kap- 
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csolatos ismereteket és készségeket, motiválnak 
életmódváltásra és biztosítják a viselkedésvál-
toztatást támogató társas és fizikai környezetet 
is. 
 

4. Az egészségmagatartás megváltoztatásához 
több szektor kulcsszereplőinek összehangolt te-
vékenysége szükséges. 

 
5. A társadalmi szereplők tevékenységének össze-

hangolását országos, térségi és helyi szinten az 
egészségtervezés és annak megvalósítása bizto-
síthatja hatékonyan. Ennek feltétele a népegész-
ségügy és az ellátó rendszer integrált, ember-
központú átalakítása. Különösen fontos a nép-

egészségügy közösségi szolgáltatásainak meg-
erősítése, mert ez képes valamennyi szinten elő-
mozdítani a társadalmi szereplőknek az egész-
ségtervezésben és annak megvalósításában való 
támogató szerepvállalását. Ehhez – és a hazai 
egészségügyi rendszer hatékonyságának növelé-
séhez – a gyógyításról a megelőzésre szükséges 
nagyobb hangsúlyt helyezni, és ennek megfele-
lően a korábbinál több erőforrást biztosítani. 

 
6. Mivel az egészségmagatartás társadalmilag erő-

sen beágyazott, és lassan, nehezen változtat-
ható, ezért nagyobb hatékonyság várható a fej-
lődésben lévő gyermekekre fókuszáló egészség-
fejlesztési beavatkozásoktól. 

 
 
 

 
Forrás: Egészségjelentés2016 

 
 
 

1. ábra: Az Egészségjelentés2016 adataiból levonható főbb következtetések 


