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A szemlézett cikk azt vizsgálja, hogy az egészség-

ügyi, társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeket 

mennyiben befolyásolják az anyagi, (pl. foglalkozta-

tottság, jövedelem) pszichoszociális (pl. társadalmi 

tőke) és az egészségmagatartás tényezői. A sziszte-

matikus irodalom-elemzés célja az volt, hogy össze-

foglalja az empirikus vizsgálatokból rendelkezésre 

álló bizonyítékokat, és elemezze az említett ténye-

zők relatív hozzájárulását az önértékelt egészségi  

állapot terén mutatkozó egyenlőtlenségek magya-

rázatához.  

A vizsgálatot a PRISMA irányelveinek megfelelően 

végezték. A szakirodalmi keresést a PubMed és a 

Web of Science (1996–2016) elektronikus adatbázi-

saiban, valamint a kiválasztott cikkek hivatkozásai-

nak szűrésével végezték. 

 

Az elemzések azt mutatták, hogy az anyagi, pszicho-

szociális tényezők és az egészségmagatartás  

egyaránt a társadalmi-gazdasági egyenlőtlensége-

ket magyarázó változó az önértékelt egészség  

tekintetében. A legnagyobb mértékben az anyagi 

tényezők járultak hozzá az önértékelt egészségi  

állapotbeli különbségekhez, a nagyobb független 

(közvetlen) hatásuk és további megosztott (közve-

tett) hatásuk (pszichoszociális és viselkedési  

tényezők) révén. Ezek az eredmények nagymérték-

ben függetlenek az életkortól, a nemtől és a  

társadalmi-gazdasági helyzettől. 

 

A bemutatott bizonyítékok felhasználhatók a politi-

kai döntéshozók számára a megelőzés és egészség-

fejlesztés szempontú prioritások meghatározásához 

és igazolásához. Az eredmények azt mutatják,  

hogy az egészségi állapotban tapasztalható társa-

dalmi egyenlőtlenségek kezelésében több tényező 

is fontos szerepet játszik. Az egyenlőtlenségek csök-

kentésére irányuló stratégiáknak az anyagi/struktu-

rális életkörülményekre kell összpontosítaniuk,  

mivel ezek alakítják a pszichoszociális erőforrásokat 

és az egészségmagatartást. 
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TANULSÁGOK A HAZAI SZAKEMBEREK SZÁMÁRA 
 

Az egészségegyenlőtlenségek és következményeik annak ellenére, hogy komoly erőfeszítések történtek  

a csökkentésükre, továbbra is fennállnak. Lényegi változást csak radikálisabb újraelosztással lehet elérni, 

illetve a személyes, pszichoszociális és kulturális tényezők közvetlen befolyásolásával. 

 


