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Az elhízás növekő globális fenyegetést jelent az 

egészségre nézve, és fő hozzájáruló tényező  

az egészségegyenlőtlenségekhez. Olyan testsúlysza-

bályzó programok szükségesek, amelyek hatéko-

nyak, gazdaságosak és elérnek a hátrányos helyzetű 

rétegekhez is. Az adott vizsgálat során olyan össze-

tett, csoportos intervenciót végeztek, amely hátrá-

nyos közösségekből származó ügyfelek számára is 

alkalmazható volt. Kutatták, hogy ennek a testsúly 

cselekvési programnak (Weight Action Programme; 

WAP) jobbak-e az eredményei egy év alatt, mint az 

alapellátásban alkalmazott alap-testsúlyszabályzási 

programnak, amelyet a háziorvosok mellett dolgozó 

ápolók végeznek (Intervention delivered by practice 

nurses; PNI). A randomizált, kontrollált vizsgálat  

során 330 elhízott felnőttet toboroztak a London-

ban működő háziorvosi körzetekből, és őket sorol-

ták be vagy a WAP programban (n=221) való részvé- 

telre, mely nyolc héten keresztül heti konzultációt 

biztosított a résztvevőknek, vagy a PNI programba 

(n=109), amely szintén nyolc hétig tartott, de négy 

konzultációt foglalt magába. Mindkét beavatkozás 

táplálkozásra, fizikai aktivitásra és önmegfigyelésre 

irányuló feladatokat, tevékenységeket, javaslatokat 

tartalmazott. Az elsődleges végpont a kiindulástól 

számított 12 hónap elteltével a testsúlyban bekö-

vetkezett változás volt. A Nemzeti Egészségügyi 

Szolgálat (National Health Service; NHS) számára 

költséghatékonysági elemzéseket végeztek a WAP-

pal kapcsolatos költségekre és életminőséggel kor-

rigált életévekre (Quality-Adjusted Life-Years; 

QALYs) vonatkozóan. 2012 szeptemberétől 2014  

januárjáig toborozták a vizsgálatban résztvevőket, 

és az utánkövetés 2015 februárjában fejeződött be. 

A vizsgálatban a legtöbb résztvevő munkanélküli 

volt, és 60%-uk etnikai kisebbséghez tartozott.  

A résztvevők 88%-a mindegyik vizsgálati ágban elju-

tott legalább egy regisztrált végponthoz, és így be-

kerülhettek az elsődleges elemzésbe. Összehason-

lítva a két módszert, a testsúly cselekvési program 
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(WAP) összességében nagyobb testsúlycsökkenést 

eredményezett (− 4,2 kg kontra – 2,3 kg; különbség 

= 1,9 kg, 95%-os megbízhatósági tartomány, MT: -

3,7;−0,1; p-érték = 0,04), és nagyobb valószínűség-

gel eredményezett legalább 5%-os testsúlycsökke-

nést 12 hónap alatt az alapellátásban lévő alap-test- 

súlyszabályzási beavatkozáshoz képest (41% kontra 

27%, esélyhányados, EH = 14,61 95% MT: 2,32; 

91,96, p-érték=0,004). A növekményi költséghaté-

konysági rátát (incremental cost-effectiveness ra-

tio; ICER) nézve a WAP magasan költséghatéko-

nyabb volt (£7742/QALY) a PNI-vel szemben. A vizs-

gálatban értékelt, feladatalapú cselekvési program 

mintaként szolgálhat hatásos és gazdaságos test-

súlycsökkentési programokhoz hátrányos helyzetű 

közösségekből származó ügyfelek számára is. 

 

 

TANULSÁGOK A HAZAI SZAKEMBEREK SZÁMÁRA 
 

Olyan testsúlycsökkentő programokat kell összeállítani, amelyek hosszú ideig tartanak, és rendszeres kapcso-

lattatást tesznek lehetővé a programban résztvevők és a programot vezetők közt. Mindemellett egyértelmű 

feladatokkal és ezek elvégzésének visszacsatolásával segítik a programban résztvevőket és ezzel a program 

sikerességét. A jól kidolgozott, feladatalapú testsúlycsökkentési programok hatásosak és gazdaságosak lehet-

nének hátrányos helyzetű csoportok számára is. 

 


