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lág szer te pe dig 246 mil lió cu kor be teg em ber él. Az egész ség -
ü gyi vi lág szer ve zet (WHO) ada tai sze rint 2025-re Ma gyar or -
szá gon min den 10. em bert érin te ni fog ja a be teg ség, míg a di -
a bé te sze sek szá ma vi lág vi szony lat ban el ér he ti a 380 mil lió
fôt. A di a bé tesz hez kap cso ló dó is mert szö vôd mé nyek ki a la ku -
lá sá nak koc ká za ta – a vak ság, az agyi in fark tus, a szív ro ham
és az am pu tá ció – je len tô sen emel ke dett. A be teg ség egy re
gya ko ribb elô for du lá sa, il let ve a nö vek vô ke ze lé si költ sé gek el -
le né re sem for dí tunk kel lô fi gyel met a meg e lô zés re, a pri mer
és sze kun der pre ven ció si ke ré re.

A „Changing Diabetes Ba ro mé ter” kez de mé nye zés cél ja a
cu kor be teg ség gel és an nak ke ze lé sé vel kap cso la tos gon dol -
ko dás meg vál toz ta tá sa, ami ben Ma gyar or szág csat la ko zá sá -
val 22–re nôtt a részt ve vô or szá gok szá ma [1]. A prog ram a
be te gek gon do zá sá ra irá nyít ja a fi gyel met, an nak ja ví tá sát tû -
zi ki cé lul, ak tí van köz re mû kö dik a be te gek, or vo sok, szol gál -
ta tók kö zöt ti együtt mû kö dés ki a la kí tá sá ban. A kez de mé nye -
zés cél já nak meg fe le lô en a cu kor be teg ség ke ze lé sé vel kap -
cso la tos he lyi ada tok fel mé ré sét, il let ve az össze gyûj tött in for -
má ci ók fel dol go zá sát vé gez tük el a hat magyarországi di a bé -
tesz cent rum ban. In téz mé nyen ként egy-egy fô ál lá sú die teti -
kus, il let ve diabetológiai nô vér se gí tet te mun ká já val az el lá tá si
gya kor lat meg is me ré sét és cent ru mok kö zöt ti össze han go lá -
sát. A szak á po lók mun ká ju kat a cent ru mok am bu lan ci á já hoz
ren del ten vé gez ték.

A ku ta tás so rán az együtt mû kö dé si pe ri ó dus ele jén, majd
egy fél évet kö ve tô en ele mez tük a cent ru mok ban meg je lent
be te gek ada ta it – a de mog rá fi ai jel lem zôk, el vég zett vizs gá la -
tok, la bor ér té kek, szö vôd mé nyek te kin te té ben -, il let ve azok
ala ku lá sát a tel jes és a vissza té rô be teg kör vo nat ko zá sá ban.
A pe ri ó dus ele jén a szak el lá tó stan dard el lá tá si és gon do zá si
gya kor la ta mel lett jel lem zô be teg ál la po tok fel mé ré sé re volt le -
he tô sé günk. A prog ram idô sza ka alatt a be te gek gon do zá sa
ki e gé szült a dietetikus és diabetológiai nô vér köz re mû kö dé sé -
ben na gyobb szám ban vég zett ok ta tá si, ta nács a dá si te vé -
keny sé gek kel. A be teg kér dô í vek ki töl té sé vel ak tu á lis ál la po tuk
fel mé ré se pon to sab bá, ár nyal tab bá vált, a sze mé lyes kap cso -
lat erô sí té se a be te gek te rá pi ás együtt mû kö dé sé re is ha tás sal

Nap ja ink ban je len tôs ér dek lô dés kí sé ri az egész ség ü -
gyi el lá tó rend szer át a la kí tá sát a szol gál ta tá sok mi nô sé -
gé nek és ha té kony sá gá nak ja ví tá sá ért. A kró ni kus gon do -
zást igény lô te rü le te ken ki e melt fon tos sá gú az érin tet tek
kö zöt ti in for má lis együtt mû kö dés ki a la kí tá sa is a cél ki tû -
zé sek el é ré sé hez. A nem zet kö zi „Changing Diabetes Ba -
ro mé ter” kez de mé nye zés cél ja a diabétesz gondozás so -
rán rendelkezésre álló adatok fel mé ré sé vel és az össze -
gyûj tött in for má ci ók fel dol go zá sá val olyan aján lá sok
meg fo gal ma zá sa, ame lyek kel to vább ja vít ha tó a di a bé te -
szes be te gek el lá tá sa. A ha zai pro jekt be hat di a bé tesz
cent rum ke rült be vo nás ra 2010. so rán, akik kel elô ze tes
egyez te tés tör tént a he lyi leg rög zí tett be teg in for má ci ók
sta tisz ti kai össze sí té sé re. A prog ram alap ve té se sze rint
ha té kony meg e lô zô és élet mód stra té gi á val, he lyes táp lál -
ko zás sal és test moz gás sal csök kent he tô ek a di a bé tesz
terhei és a szövôdmények. Az ér té ke lést ne he zí ti a fi nan -
szí ro zá si sza bá lyok tor zí tá sa és a mi nô sé gi adat fel vi tel
ösz tön zé sé nek hi á nya, de az ered mé nyek még is tám pon -
tot ad hat nak olyan mé rô szá mok ki a la kí tá sá ra, ame lyek az
ada tok rend sze res monitorozásával ki je löl he tik az el lá tás -
szer ve zés kö ve ten dô min tá ját a dön tés ho zók szá má ra.

There is a large challenge to transform the health care
system for the improvement of service quality and effi-
ciency. To achieve successful results in long-term care
cooperation and partnerships between the stakeholders
is needed.. The “Changing Diabetes Baro me ter” initiative
aims to provide and process local data and surveys to
make recommendations, which can further improve the
care of diabetic patients. Six Diabetes Centres has been
involved in this project in 2010, where the local patient
information is recorded and prepared for the statistical
analysis. Consecutive cross-sectional surveys were used
to prove that an effective preventive strategy can change
the lifestyle for good nutrition and regular physical activi-
ty to reduce the burden of diabetes. There is a lot of diffi-
culties based on the dominance of the financing aspects
with significant distortion in the quality of recorded data
in the lack of appropriate incentives. The results provide
an opportunity for health policy makers to establish qual-
ity indicators and methods of regular data collection in
the improvements of health care system.

BE VE ZE TÉS

Az el múlt 20 év ben a di ag nosz ti zált cu kor be te gek szá ma
kö zel meg dup lá zó dott, Ma gyar or szá gon több mint fél mil lió, vi -
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A prog ram ban részt ve vô di a bé tesz cent ru mok jel lem zôi
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sé gû és rész le tes sé gû ri por tok ra tet tünk szert, míg két cent -
rum ese tén a be ér ke zett ada tok olyan hi á nyos sá go kat mu tat -
tak, hogy azo kat az el sôd le ges sta tisz ti kai fel dol go zás ból ki -
zár tuk.

A ren de zett ada to kat el sô ként le í ró sta tisz ti kai esz kö zök kel
vizs gál tuk. Az alap ve tô össze füg gé sek fel tá rá sá ra és struk tú -
rá juk be mu ta tá sá ra a dön té si fák [3, 4] mód sze rét al kal maz tuk.
A cél ki tû zé sek ben fel tett kér dé sek meg vá la szo lá sá ra az ada -
to kon reg resszi ós mo del le zést vé gez tünk, mely nem csak a
vizs gált pa ra mé te rek idô be li vál to zá sá ról és a cent ru mok kö -
zött meg lé vô kü lönb sé ge i rôl in for mál, ha nem a kap cso la tok
meg lé tét, erôs sé gét, va la mint a ha tás nagy sá go kat is vizs gál -
ja. A ha tá so kat 5%-os szin ten te kin tet tük szig ni fi káns nak.

A sta tisz ti kai elem zé se ket olyan cél vál to zók ra fut tat tuk le,
me lyek a cu kor be teg ség ak tu á lis ál la po tá nak ér té ke lé sé re
szol gál nak, a di a bé tesszel köz vet le nül össze füg gô vizs gá la to -
kat és azok ered mé nye it mé rik fel. La bor vizs gá la tok kö zül a
HbA1c, éhomi vér cu kor, ve se funk ci ók, vér zsí rok mé ré sé re,
míg az or vo si vizs gá la tok ese tén a szem-, láb vizs gá lat, il let ve
mû té ti ke ze lés, ok ta tás és kont roll je len lé té re he lyez tük a
hang súlyt. A kép zett mu ta tó szá mok a vizs gált be te gek szá -
mát, ará nyát, a vizs gá la tok gya ko ri sá gát, a nor mál mé ré sek
eset szá mát és a mért la bor ér té kek meg osz lá sát ír ták le. Az
elem zé se ket a tel jes, va la mint csak a mind két idô szak ban
meg je lent be teg kör re vé gez tük el, ami hez az R 2.13 sta tisz ti -
kai prog ra mot [2] és MS Excel-t hasz nál tuk.

ERED MÉ NYEK

bírt. Az ada tok fel dol go zá sa so rán egyez tet tünk a cent ru mok
adat szol gál ta tó i val, akik az igé nyelt adat tar tal mat meg ha tá ro -
zott ri por tok ba szer vez ték az adott vizs gá la ti idô szak le zá rá sát
kö ve tô en. 

CÉL KI TÛ ZÉ SEK

Az elem zés ke re té ben a di a bé te szes szak el lá tók nál az
együtt mû kö dé si pe ri ó dus ele jén, majd fél évet kö ve tô en meg -
je lent be te gek ada ta it dol goz tuk fel és ha son lí tot tuk össze sta -
tisz ti kai esz kö zök kel. Az idô be li össze ha son lí tást az zal a cél lal
vé gez tük el, hogy meg vizs gál juk rö vid tá von mu tat ko zik-e kü -
lönb ség a be vont be te gek el lá tá si jel lem zô i ben, il let ve a be te -
gek ál la po tá ban, va la mint ez vissza ve zet he tô-e a fo ko zott
gon do zás ra, ok ta tás ra, a be teg-or vos kap cso lat ja ví tá sá ra. A
vizs gá lat má sod la gos cél ja volt a te rü le ti el lá tá si kü lönb sé gek
fel tér ké pe zé se, va la mint azok nak a pa ra mé te rek nek a meg ta -
lá lá sa, me lyek in di ká tor ként szol gál hat nak a di a bé te szes be te -
gek ál la po tá nak, el lá tá sá nak, gon do zá sá nak monitoro zásá -
ban és ér té ke lé sé ben.

Az ada tok elem zé sé nél az aláb bi konk rét kér dé sek re ke -
res tük a vá la szo kat:
• Vál to zik-e a be teg össze té tel a két idô szak ban (be teg szám,

el lá tá si jel lem zôk stb.)?
• Mu tat ko zik-e szig ni fi káns kü lönb ség a ki e melt la bor vizs gá -

la tok (HbA1c, éhomi glü kóz, ve se funk ció- és vér zsír mé -
rés) el vég zé sé nek gya ko ri sá gá ban, a nor mál ér ték tar to -
mány ba esô la bor vizs gá la tok ará nyá ban?

• Vál toz nak-e összes sé gé ben és cent ru mon ként a HbA1c
és az éhomi glü kóz ál la pot jel zôk medián és át lag ér té kei a
két idô szak kö zött?

• Mu tat ko zik-e szig ni fi káns kü lönb ség a ki e melt vizs gá la tok
(ál ta lá nos és kont roll vizs gá lat, szem-, láb vizs gá lat, ok ta -
tás) el vég zé sé ben a két idô szak kö zött cent ru mon ként? 

MÓD SZER TAN

Az össze ha son lí tá sok so rán az egyes pa ra mé te rek ben be -
kö vet ke zô vál to zá sok idô be li, il let ve a cent ru mok kö zöt ti kü -
lönb sé ge i nek meg ha tá ro zá sá ra fókuszáltunk. A vizs gá lat so -
rán két idô szak ra vo nat ko zó ke reszt met sze ti fel mé rést vé gez -
tünk el. Az el sô vizs gá la ti idô szak 2010. jú ni us és au gusz tus
kö zött, a má so dik 2011. feb ru ár és áp ri lis kö zött zaj lott. A két
cso port ba azok a be te gek ke rül tek be le, akik az adott vizs gá -
la ti idô szak ban a részt ve vô cent ru mok szak ren de lé sén meg je -
len tek, di a bé tesz hez kap cso ló dó di ag nosz ti kai, gyó gyí tó és
gon do zói be a vat ko zá sok ban ré sze sül tek.

A be vá lo ga tott be te gek rôl az adat szol gál ta tók a de mog rá -
fi ai, il let ve az el lá tás hoz kap csol ha tó osz tály és szak ren de lô
in for má ci ó kat, be teg ség, be a vat ko zás, la bor vizs gá la ti kó do kat
és azok ered mé nyét össze sí tet ték. A cél ki tû zé sek ben meg fo -
gal ma zott kér dé sek meg vá la szo lá sá hoz, az idô sza ki és cent -
rum ha tá sok számszerûsítéséhez elô ször a szol gál ta tók tól be -
ér ke zô ada tok ren de zé se, tisz tí tá sa, a sta tisz ti kai elem zé sek -
hez meg fe le lô adat struk tú ra ki a la kí tá sa tör tént meg. Az adat -
tisz tí tás ra azért volt szük ség, mert a cent ru mok tól el té rô mi nô -
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El vég zett or vo si vizs gá la tok 2010-ben és 2011-ben

2. áb ra
El vég zett la bor vizs gá la tok szá ma 2010-ben és 2011-ben
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A reg resszi ós mo del le zé sek ered mé nyei alap ján meg ál la -
pít ha tó, hogy az 5. cent rum ki vé te lé vel a vizs gált be te gek szá -
ma a 2. idô szak ra a ki e melt la bor vizs gá la tok ese tén szig ni fi -
kán san nö ve ke dett, vagy nem vál to zott. A HbA1c vizs gá la tok
ese tén a nor mál ér té kû la bor vizs gá la tok szá ma egyik cent rum -
nál sem vál to zott szig ni fi kán san, az ará nyuk a 4. cent rum ban
szig ni fi kán san csök kent (0,73 /p=0,042 KI: 0,54-0,99/), a töb -
bi nél nem vál to zott. Az éhomi glü kóz vizs gá lat ese tén a nor mál
ér té kû la bor vizs gá la tok szá ma és ará nya a 4. cent rum nál
csök kent (0,77 /p=0,008 KI: 0,62-0,95/; 0,65 /p<0,001 KI: 0,49-
0,86/), az 5. ese té ben nôtt (1,71 /p<0,001 KI: 1,22-2,40/; 2,37
/p<0,001 KI: 1,43-3,92/), a töb bi nél nem vál to zott szig ni fi kán -
san a 2. idô szak ra. 

A nor mál ér té kû la bor vizs gá la tok szá ma, il let ve ará nya a
vér cu kor vizs gá la tok te kin te té ben az 5. cent rum ese té ben
szig ni fi kán san nö ve ke dett (1,76 /p<0,001 KI: 1,21-2,55/), a 2.
és 4. ese té ben csök kent (2: 0,60 /p<0,001 KI: 0,43-0,85/; 4:
0,75 /p=0,002 KI: 0,61-0,91/), míg az 1. cent rum nál nem vál to -
zott. A ve se funk ció vizs gá la tok te kin te té ben a 2. és a 4. cent -
rum nál nö ve ke dett (2: 1,14 /p=0,012 KI: 1,02-1,27/; 4: 1,09
/p=0,011 KI: 1,02-1,17/), az 5. ese té ben nem vál to zott, míg az
el sô nél csök kent (0,89 /p<0,001 KI: 0,84-0,94/). A lipidekre vo -
nat ko zó vizs gá la tok te kin te té ben egyik cent rum nál sem volt
szig ni fi káns vál to zás.

A HbA1C vizs gá la tok át la gos mért ér té ké nél a reg resszi ós
mo del le zés csak a 2. cent rum ese tén mu ta tott szig ni fi káns nö -
ve ke dést (0,36 /p<0,001 KI: 0,17-0,55/). Az éhomi glü kóz vizs -
gá la tok át la gos ér té ke az 1. és a 4. cent rum ese tén szig ni fi -
káns nö ve ke dést, az az rom lást (1: 0,03 /p=0,025 KI: 0,04-
0,74/; 4: 0,002 /p=0,002 KI: 0,18-0,995/) mu ta tott, amely azon -
ban nem te kint he tô je len tôs nek. Az 5. cent rum ese tén szig ni -
fi káns ja vu lás mu tat ko zik (-0,94 /p=0,017 KI: (-1,75)-(-0,13)/),
a 2. ese té ben nem mu tat ha tó ki szig ni fi káns vál to zás.

Az ál ta lá nos és a kont roll vizs gá lat ban ré sze sü lô be te gek
ará nya az 1. és a 2. cent rum ban nem vál to zott szig ni fi kán san,
míg az 5-nél nö ve ke dett (2,42 /p=0,01 KI: 1,21-4,86/), a 4.
ese té ben pe dig csök kent (0,40 /p<0,001 KI: 0,30-0,53/). A
szem vizs gá la tok ban ré sze sü lô be te gek ará nya az 1. cent rum -
ban csök kent (0,32 /p<0,001 KI: 0,24-0,43/), a töb bi cent rum -
ban nem vál to zott. A láb vizs gá lat ban ré sze sü lô be te gek ará -
nya az 1. és a 4. cent rum ban nem vál to zott szig ni fi kán san, a
2. és az 5. cent rum ban nö ve ke dett (2: 1,93 /p=0,03 KI: 1,05-
3,54/, 5: 2,67 /p<0,001 KI: 1,59-4,49/). Az ok ta tás ban ré sze sü -
lô be te gek ará nya az 1. cent rum ban csök kent (0,61 /p<0,001
KI: 0,49-0,76/), a 2. ese tén nö ve ke dett (2,80 /p<0,001 KI: 2,24-
3,50/), a 4. és az 5. cent rum ban nem vál to zott szig ni fi kán san.

A Changing Diabetes Ba ro mé ter prog ram ba be kap cso ló -
dott cent ru mok kö ré ben az együtt mû kö dé si pe ri ó dus kez de té -
hez ké pest fél év el tel té vel meg nö ve ke dett a gon do zott be te -
gek kö re, il let ve a di a bé tesz el lá tás hoz kap cso ló dó or vo si és
la bor vizs gá la tok szá ma. A má so dik idô szak so rán a prog ram -
ban asszisz tá ló nô vér köz re mû kö dé sé vel pár hu za mo san nôtt
az el fo gad ha tó, nor mál ér té ket mu ta tó vizs gá la tok szá ma és
ará nya is. A vál to zás mér té ke és irá nya cent ru mon ként és
vizs gá la ton ként kü lön bö zô ké pet mu ta tott, il let ve a reg resszi ós
elem zés több eset ben nem, vagy csak kis mér té kû ja vu lást iga -

A le í ró elem zé sek azt a célt szol gál ták, hogy a vizs gált so -
ka ság ról át fo gó ké pet kap junk, mely a reg resszi ós elem zés
alap já ul szol gá ló ki me ne tek vár ha tó ér té ke i nek fel tér ké pe zé -
sé re szol gál. A be teg szá mok és a be a vat ko zá sok gya ko ri sá -
gát vizs gál va meg ál la pít ha tó, hogy az együtt mû kö dé si pe ri ó -
dus alatt az összes cent rum ban bô vült a vizs gált be te gek kö -
re, az el vég zett or vo si és la bor vizs gá la tok szá ma.

Le í ró sta tisz ti kák kal vizs gál tuk a két idô sza ki betegpopulá-
ció la bor vizs gá la ta i nak ered mé nye it is, ame lyet az aláb bi 
boxplot áb rák szem lél tet nek. Meg fi gyel he tô az is, hogy a ki e -
melt la bor vizs gá la tok ban (HbA1c és éhomi glü kóz) ré sze sü lôk
ará nya az 1-es cent rum ban szig ni fi kán san ma ga sabb a 2. idô -
szak ban az 1. idô sza ki hoz ké pest.

Az elem zés so rán az el sôd le ges cé lunk a leg lé nye ge sebb
vál to zók idô szak tól füg gé sé nek fel mé ré se volt. A le í ró sta tisz -
ti kai elem zé sek kel fel tár tuk a ki e melt or vo si- és la bor vizs gá la -
tok idô sza kon kén ti át la gos ér té két és/vagy gya ko ri sá gát, il let -
ve azok kü lön bö zô sé gét. Az idô sza ki ada tok ban mu tat ko zó
kü lönb sé get azon ban több té nye zô is ered mé nyez he ti (pl. be -
teg össze té tel, sze zo na li tás stb.), ezért a tény le ges és a szig ni -
fi káns idô sza ki vál to zá sok, va la mint az egyéb vál to zók ha tá sá -
nak ki szû ré sé hez reg resszi ós mo del le ket il lesz tet tünk a fô ki -
me ne tek re. A mo del le zés ki me ne tei kö zül az idô sza ki kü lönb -
sé gek cent ru mok kal va ló in ter ak ci ó i nak szignifikanciája jel zi,
hogy cent ru mon ként kü lön böz nek-e az idô sza ki ha tá sok, a
mo dell együtt ha tó i nak elô je le és nagy sá ga pe dig meg mu tat ja,
hogy idô ben ja vu ló vagy rom ló ten den cia jel lem zi-e az ép pen
vizs gált vál to zót, il let ve hogy mek ko ra az idô be li vál to zás mér -
té ke [5, 6, 7, 8].

32

3. áb ra
Fô la bor pa ra mé te rek át la gos ér té kei 2010-ben és 2011-ben



MENEDZSMENT    BETEGÚTSZERVEZÉS  

IME X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2011. NOVEMBER

gek ese tén ar ról sem volt in for má ci ónk, hogy mi ó ta ke ze lik di -
a bé tesszel az adott cent rum ban, ami azért fon tos, mert új be -
te gek ese tén gya ko ribb és több vizs gá lat ra ke rül sor a vér cu -
kor szint be ál lí tá sa mi att. Így vél he tô en mind az el vég zett vizs -
gá la tok szá má ban, mind ered mé nyé ben kü lönb ség van az új
és ré gi be te gek kö zött. Prob lé ma az is, hogy a vissza té rô be -
te gek az összes be teg kb. 30%-át te szik ki, s mi u tán a meg je -
le né sek elô írt gya ko ri sá ga 12 hó nap a je len le gi pro to koll sze -
rint, va ló szí nû sít he tô, hogy ezen ese te ink zö mé ben a vá lasz -
tott te rá pi á val az alap el lá tás ban nem meg fe le lô en kont rol lált
be te gek rôl van szó.

Je len elem zés ke re té ben a vizs gált cent ru mok adat szol -
gál ta tói ál tal rög zí tett el lá tá si ada to kat dol goz tuk fel és vizs gál -
tuk meg. A be teg u tak szer ve zé sé nek si ke res sé gé ben és a
részt ve vô in téz mé nye ken kí vül zaj lott gon do zói te vé keny sé -
gek ben tör tént va lós vál to zá sok ról vár ha tó an csak ki e gé szí tô
OEP-adatkérés mel lett von ha tó ak le to váb bi kö vet kez te té sek,
mellyel az érin tett be te gek fi nan szí ro zott el lá tá si ese mé nyei
pon to sab ban nyo mon kö vet he tô vé vál nak szé le sebb idô in ter -
val lum ban is. A fel dol go zott ered mé nyek — OEP adat ké rés sel
ki e gé szít ve — ala pot ké pez het nek olyan kez de mé nye zé sek -
hez is, ami vel az alul ér té kelt gon do zói és el lá tá si ese mé nyek
fi nan szí ro zá si fel té te lei ja vít ha tó ak hosszabb tá von. A prog ram
ered mé nyei alá tá maszt ják a diabetológiai szak ren de lé sek el -
lá tá si gya kor la tá hoz iga zo dó, ön ál ló dietetikus pro to koll ki a la -
kí tá sá nak szük sé ges sé gét is.

A cent ru mok ered mé nye i nek össze ha son lí tá sá nál és ér té -
ke lé sé nél azt is fi gye lem be kell ven ni, hogy a cent ru mok el té -
rô gya kor la tok kal ren del kez nek a be te gek el lá tá sát il le tô en.
Je len elem zés ered mé nye i nek ér té ke lé sé nél még nem ren del -
ke zünk a cent ru mok el lá tá si gya kor la tá ról olyan fo lya mat-in di -
ká to rok kal, amit a sta tisz ti kai ér té ke lé sek so rán fel tud nánk
hasz nál ni. A je len le gi ad mi niszt rá ci ós kör nye zet is me re té ben
ki je lent he tô, hogy a mi nô ség ü gyi szem pont ból fon tos el lá tá si
ese mé nyek pon to sabb rög zí té sé hez ki e gé szí tô ûr la pok in for -
ma ti kai in teg rá ci ó ja ja va solt, kü lö nö sen ak kor, ha a „Changing
Diabetes” prog ram hoz ha son ló betegség-menedzsment prog -
ra mok ki szé le sí tés re ke rül né nek az alap el lá tás irá nyá ba is.

ÖSSZE FOG LA LÁS

A „Changing Diabetes” prog ram rá mu ta tott, hogy az el lá tá -
si fo lya mat gon do sabb kö ve té sé vel, a pre ven ci ós stra té gia
szer ve zett tá mo ga tá sá val, a kulcs fon tos sá gú vizs gá la tok el -
vég zé sé nek gya ko ri sá ga nôtt. A nor mál tar to má nyú la bor vizs -
gá la ti ered mé nyek ará nyát te kint ve a glikémiás kont roll ha té -
kony sá ga a cent ru mok fe lé ben ja vu lást mu ta tott, de a be teg-
vissza hí vá si sza bá lyok alap ján va ló szí nû, hogy egy ilyen irá -
nyú ér té ke lés hez leg a lább egy éven tú li kö ve té si idô re len ne
szük ség. A hosszú tá vú si ke res ség, a ha son ló prog ra mok
fenn tart ha tó sá ga és ér té kel he tô sé ge azon ban nem kép zel he -
tô el a fi nan szí ro zói, szol gál ta tói és be teg ol dal ér dek ve zé relt
együtt mû kö dé sé nek tu da tos fej lesz té se nél kül. Mind az in for -
má ci ós rend sze rek, mind a fi nan szí ro zá si hát tér elég te len sé ge
nagy mér ték ben kor lá toz za a prog ram ból szár ma zó fel is me ré -
sek ál ta lá no sít ha tó sá gá nak le he tô sé ge it.

zolt 5%-os szignifikancia szint mel lett. Az or vo si vizs gá la tok
elem zé se ar ra a meg ál la pí tás ra ve ze tett, hogy a má so dik idô -
szak ban nö ve ke dett a kü lön bö zô vizs gá la tok ban részt ve vô
be te gek ará nya. Vizs gá la ti tí pu son ként és cent ru mon ként is -
mét el té rô ered mé nye ket kap tunk, így prog ram szint re össze -
sít ve nem je lent het jük ki egyér tel mû en a várt ha tás iga zo lá sát.
Az ered mé nye ket azon ban je len tô sen tor zít hat ja a cent ru mok
el té rô kó do lá si gya kor la ta, il let ve a fi nan szí ro zás szem pont já -
ból ir re le váns te vé keny sé gek je len té sé nek el ha nya go lá sa.

Összes sé gé ben meg ál la pít ha tó, hogy azok ban a cent ru -
mok ban, ahol a diabetológiai nô vér mun ká ja a be teg el lá tás
szer ves ré szé vé vált, a be te gek gon do zá sa ja vult (több vizs gá -
lat, jobb ered mé nyek), a be teg ség ak tu á lis ál la po tát le í ró la -
bor e red mé nyek ked ve zô vál to zást mu tat nak már fél év el tel té -
vel is. Az egyes el várt ha tá sok si ke res be tar tá sa, il let ve iga zo -
ló dá sa te kin te té ben a cent ru mok kö zött hi po te ti kus rang sor is
fel ál lít ha tó. Ter mé sze te sen to váb bi, hely szí ni és di rekt stan -
dar di zá lás ra épü lô sta tisz ti kai vizs gá la tok szük sé ge sek a re la -
tív si ke res ség és si ker te len ség oka i nak pon to sí tá sá ra, il let ve a
jel lem zô ik ben el té rô be teg po pu lá ci ók ese tén a komorbiditás
ha tá sa i nak fi gye lem be vé te lé re. Ki je lent he tô azon ban, hogy a
fel lelt ten den ci ák nagy részt meg fe lel nek a ha son ló betegség-
menedzsment prog ra mok ban meg fi gyel he tô ku ta tá si ered mé -
nyek nek [9, 10].

AZ ELEM ZÉS KOR LÁ TAI 
ÉS A TO VÁBB LÉ PÉS LE HE TÔ SÉ GEI

Az elem zés el sôd le ges kor lát ját az ada tok mi nô sé ge és
meg bíz ha tó sá ga je len ti, a hi á nyos in for má ci ók, az elég te len
adat struk tú ra vagy a kor lá tolt együtt mû kö dé si haj lan dó ság
függ vé nyé ben. Mi vel az adat szol gál ta tók el sô sor ban fi nan szí -
ro zás hoz kap cso ló dó be a vat ko zá si kó dok sze rint rög zí tik az
el lá tá si ese mé nye ket, ezért az át a dott ada tok sok szor nem ír -
ják le kel lô rész le te zett ség gel, hogy mi is tör tént a vizs gált be -
te gek kel a szak ren de lé sen va ló meg je le nés so rán. Az adott fi -
nan szí ro zá si re kord ban ál ta lá ban csak az ak tu á lis ál la pot rög -
zí té se tör té nik meg, így azok a be te gek idô ben kö ze li kór- és
el lá tá si tör té ne té rôl sem nyúj ta nak ele gen dô in for má ci ót. A nô -
vé rek ál tal ki töl tött validációs kér dô í vek több kü lönb ség re is
fel hív ták a fi gyel met az OEP ré szé re le je len tett és va lós el lá tá -
si ese mé nyek kö zött. Bár 2011-ben a prog ram so rán 1816 di -
a bé te szes láb vizs gá la ta tör tént meg a nô vé rek ál tal, ad dig in -
for ma ti ka i lag csak 400 ese tet rög zí tet tek, míg a 4530 ok ta tás -
ban ré sze sült be teg kö zül csak 2747 te vé keny ség ke rült le je -
len tés re. Saj nos a fi nan szí ro zá si re kor dok ban tá rolt in for má ci -
ók hi á nyos sá ga it a je len le gi sza bály könyv kor lá to zá sai is fo -
koz hat ják (pl.: di a bé te szes láb vizs gá la ta éven te csak egy szer
je lent he tô le be te gen ként).

A limitációk kö zött szük sé ges meg em lí te ni, hogy a cent ru -
mok ban meg je le nô be te ge ket két ki ra ga dott idô in ter val lum ban
vizs gál tuk, amik kö zött re la tív rö vid idô, kö zel fél év telt el. A rö -
vid in ter val lum ra vo nat ko zó lag a nô vé rek köz re mû kö dé sé nek
ha té kony sá ga a la bor ered mé nyek szint jén ne he zen mér he tô,
hi szen az edu ká ció, a ta nács a dás és a má sod la gos pre ven ció
ha tá sá nak meg je le né se hosszabb át fu tást igé nyel het. A be te -
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A prog ram gya kor la ti ta pasz ta la tai fel hasz nál ha tó nak
tûn nek a cu kor be teg ség hez kap cso ló dó nép e gész ség ü gyi,
il let ve ha son ló kró ni kus be teg el lá tás hoz ren del he tô re gisz -
te rek, betegség-menedzsment prog ra mok és mi nô sé gi in di -
ká to rok ki a la kí tá sa so rán is. Fel hív ja a fi gyel met ar ra is,
hogy hosszabb tá von csak egy meg fe le lô en fi nan szí ro zott,
be teg köz pon tú, in for má ci ós és te le me di ci na rend szer fenn -
tar tá sa ad hat si ke res meg ol dást az alap- és já ró be teg el lá -
tás te vé keny sé ge i nek szer ve zett össze han go lá sá ra, va la -

mint az el lá tó rend szer és a be teg-e gyütt mû kö dés ha té kony -
sá gá nak mé ré sé hez. Bár gon dos elô ké szí tés és mér le ge lés
szük sé ges egy ilyen prog ram ösz tön zô és szank ció jel le gû
mé rô szá ma i nak ki a la kí tá sá hoz, de a kez de ti ne héz sé ge ken
túl re a li zál ha tó egész ség nye re ség függ vé nyé ben ér de mes
meg fon tol ni olyan struk tu rált, kü lön le ges ke ze lé si prog ra -
mok be ve ze té sét, ami a nem zet kö zi evi den ci ák sze rint a ha -
lá lo zá si ará nyok tar tós csök ke né sét biz to sít ja az érin tett be -
teg po pu lá ció kö ré ben [11].
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