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A sclerosis mul ti plex a leg gya ko ribb fi a tal fel nôtt -
kor ban kez dô dô kró ni kus, prog resszív, autoimmun,
ideg rend sze ri be teg ség, mely az ese tek kö zel két har ma -
dá ban 10-15 év kór le fo lyás után ma ra dan dó rok kant -
ság hoz és idô elôt ti nyug dí ja zás hoz ve zet, ez ál tal je len -
tôs ter het ró az egyén re, an nak köz vet len kör nye ze té re
és tá gabb ér te lem ben a tár sa da lom egé szé re. 

Je len leg a ma gyar SM be te gek köz vet len és köz ve -
tett ter he i re nem ér he tô ek el pub li kált ada tok. Vizs gá la -
tunk ban az SM köz ve tett költ sé ge i nek tár sa dal mi né zô -
pon tú fel mé ré sét és be teg sú lyos ság sze rin ti ér té ke lé sét
tûz tük ki cél ként, mely hez be te gek kö ré ben vé gez tünk
kér dô í ves fel mé rést.

A vizs gá lat egyik leg fon to sabb ered mé nye a be te gek
fog lal koz ta tott sá gi ál la po tá ban be kö vet ke zett vál to zá -
sá nak fel tá rá sa. A részt ve vô 228 be teg kö zül a di ag nó -
zis fel ál lí tá sa kor 74,6% tel jes, 3,1% rész mun ka i dô ben
dol go zott, mind össze 9,2% volt rok kant nyug dí jas, il let -
ve 2,2% nyug dí jas, a kér dô ív ki töl té sé nek idô pont já ban
már csak a be te gek 11,9%-a dol go zott, a ko ráb ban fog -
lal koz ta tott be te gek 63,3%-a rok kant nyug dí jas sá vált. A
be te gek né hány éven be lül ki szo rul nak a be teg ség tü ne -
tei, vál to zé kony sá ga mi att a mun ka e rô pi ac ról, ez zel ki -
sza kad nak a kö zös ség bôl, mely to vább sú lyos bít ja be -
teg ség tu da to kat, ez ál tal ál la po tu kat.

A fel mé rés ered mé nye alap ján Ma gyar or szá gon
2009-es ára kon szá mít va egy SM be teg át la gos, köz vet -
le nül nem az egész ség ü gyi rend szert ter he lô költ sé ge
kö zel 2,7 mil lió Ft volt, a költ sé gek do mi náns ré szét a
mun ka ter me lé keny ség tar tós csök ke né se (rokkan-
tosítás) és az in for má lis el lá tás ké pe zi. Sta tisz ti kai esz -
kö zök kel iga zol tuk, hogy a be teg ség sú lyos ság (EDSS
ér ték sze rint) és az élet kor az éves át lag költ ség ki e melt
prediktora. A fel mé rés ered mé nyei alá tá maszt ják és
forintosítják az SM köz ve tett ter hét, ez ál tal szé le sí tik a
pers pek tí vát, mely ben a be teg ség ha tá sai, ke ze lé sé nek
le he tô sé gei ér té kel he tôk.

HÁT TÉR

A sclerosis mul ti plex (to váb bi ak ban SM) egy kró ni kus,
prog resszív, autoimmun be teg ség, me lyet a köz pon ti ideg -
rend szer fe hér ál lo má nyá nak gyul la dá sa, az ideg sej tek és
az ideg sej te ket kö rül ve vô, úgy ne ve zett myelin ká ro so dá sa
jel le mez. A szer ve zet autoimmun re ak ci ó ja má sod la go san
axon pusz tu lás hoz ve zet, mely meg ha tá roz za a be teg ség
prog nó zi sát, és fe le lôs a prog resszív fá zis ki a la ku lá sá ért. A
be teg ség kez de te az ese tek 80-85%-ában relapszáló-remit-

táló (RR-SM) for mát ölt, mely re az ál lan dó hul lám zás
(rosszab bo dá sok és ja vu lá sok kö ve tik egy mást) jel lem zô.
Ez a kór for ma né hány év tôl akár 10-20 éven ke resz tül is
fenn áll. Ke ze lés nél kül a be te gek csak nem 40 szá za lé ka 10
év után már sze kun der prog resszív (SP-SM) stá di um ba lép
át, mely pe ri ó dus ban relapszusok már nem je lent kez nek és
a be teg ség a kli ni kai tü ne tek las sú fo ko zó dá sá val sú lyos bo -
dik. A be te gek 10-15 szá za lé ká nál for dul elô a pri mer prog -
resszív (PP-SM) kór for ma, mely nél nem je lent kez nek relap-
szusok, ha nem fo ko za tos, egyen le tes, ma ra dan dó ál la pot -
rom lás lép fel. Rit kán – mind össze a be te gek 5-6 szá za lé ká -
nál – je lent ke zik a relapszáló-progresszív for ma (RP-SM),
mely nél a prog resszív be teg ség le fo lyást relapszusok egé -
szí tik ki [1,2].

Az SM sú lyos sá gát funk ci o ná lis ér té ke lô ská lák (leg el -
ter jed tebb a Ki ter jesz tett Rok kant sá gi Ská la, Expanded
Disability Status Scale, EDSS) se gít sé gé vel, va la mint az
exacerbációk (exacerbációs rá ta: egy be teg cso port egy év
alatt je lent ke zô exacerbációjából szá mí tott, egy be teg re esô
át lag szám) elô for du lá sá nak gya ko ri sá gá val és sú lyos sá gá -
val mér het jük kli ni ka i lag [1].

A leg gya ko ribb fi a tal fel nôtt kor ban kez dô dô ideg gyó gyá -
sza ti meg be te ge dés ként, mely az ese tek kö zel két har ma dá -
ban 10-15 év kór le fo lyás után ma ra dan dó rok kant ság hoz és
idô elôt ti nyug dí ja zás hoz ve zet, az SM je len tôs ter het ró az
egyén re, an nak köz vet len kör nye ze té re és tá gabb ér te lem -
ben a tár sa da lom egé szé re [1]. A be teg ség te her a prog -
resszi ó val fo ko zó dik, a je len tôs el lá tá si (ápo lá si) és gyógy -
sze res ke ze lé si költ sé gek mel lett a be te gek mun ka vég zô
ké pes sé ge és ön el lá tá sa már fi a tal fel nôtt ként je len tô sen
csök ken [3]. Az ESKI tech no ló gi a ér té ke lô elem zé sé ben
hang sú lyoz za, hogy a be teg ség szo ci á lis ter hei meg ha tá ro -
zó ak és tár sa dal mi né zô pont ból a ki e sô jö ve del mek mér té -
ke sem hagy ha tó fi gyel men kí vül [3].

Az SM be teg ség ter hé nek számszerûsítésére több – el -
sô sor ban nyu gat-e u ró pai és észak-a me ri kai – or szág ban
vé gez tek az el múlt évek ben fel mé ré se ket, mely hez ha son -
ló ra ha zánk ban ed dig nem ke rült sor. A rá for dí tá sok ob jek -
tív ér té ke lé se se gít az SM ha zai hely ze té nek meg í té lé sé -
ben, mely az egész ség ü gyi és más dön tés ho zók szá má ra is
hasz nos in for má ci ó kat szol gál tat.

CÉL KI TÛ ZÉ SEK

A nem zet kö zi – el sô sor ban nyu gat-e u ró pai [4] – be -
teg ség költ ség vizs gá la tok pél dá ját kö vet ve, azok stra té -
gi á ját al kal maz va cél ként tûz tük ki a ma gyar SM be te gek
be teg ség bôl adó dó köz ve tett költ sé gé nek tár sa dal mi né -
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zô pon tú fel mé ré sét és ér té ke lé sét be teg sú lyos ság 
sze rint.

Egy be teg ség tel jes költ sé ge két nagy cso port ra bont ha -
tó, a be teg ség bôl ere dô köz vet len és köz ve tett költ sé gek
cso port já ra. A köz vet len költ sé ge ken be lül meg kü lön böz te -
tünk  egész ség ü gyi és nem egész ség ü gyi ka te gó ri á kat. A
költ ség szer ke ze tet és an nak ele me it az 1. táb lá zat fog lal ja
össze [5].

Je len elem zés cél ja a be te gek di rekt nem egész ség ü gyi
és köz ve tett költ sé ge i nek, azok össze te vô i nek is mer te té se
va la mint a be teg ség sú lyos ság sze rin ti költ ség e lem zés. A
köz ve tett költ sé ge ket be te gek kö ré ben vég zett kér dô í ves
fel mé rés sel ha tá roz tuk meg.

MÓD SZER TAN, FEL MÉ RÉS ÉS BE TE GEK

A cél ként ki tû zött költ sé gek meg ha tá ro zá sá hoz be te gek
kö ré ben vég zett, ke reszt met sze ti kér dô í ves fel mé rés bôl
nyer tünk ada to kat. A le bo nyo lí tás ban a Ma gyar Sclerosis
Mul ti plexes Be te ge kért Ala pít vány mû kö dött köz re. A kér dô -
í vet a vá lasz a dók 2010 szep tem be ré ben ön kén te sen és
ano nim mó don töl töt ték ki. A ki ér té ke lés so rán csak az SM-
bôl adó dó költ sé ge ket vet tük fi gye lem be.

A fel mé rés so rán ada to kat gyûj töt tünk a be te gek de mog -
rá fi ai hát te ré rôl (kor, nem, is ko lá zott ság, fog lal koz ta tott ság,
csa lá di ál la pot, fi zi kai jel lem zôk), a be teg sé gük re vo nat ko zó
jel lem zôk rôl (di ag nó zis fel ál lí tá sá nak ide je, SM tí pu sa, sú -
lyos sá ga), il let ve a vizs gált költ sé ge ket meg ha tá ro zó té nye -
zôk rôl.

A be teg ség sú lyos sá gát az EDSS ská la ér té ke i vel mér -
tük. Mi vel a be te gek el e nyé szô ará nya in for mált be teg sé ge
ak tu á lis EDSS ská la sze rin ti sú lyos sá gá ról, ezért ar ról köz -
ve tett mó don, az egyes ál la po to kat le í ró ál lí tá so kat tar tal ma -
zó kér dés sor ral kér dez tük a be te ge ket.

A kér dô ív fel é pí té se, ta go lá sa a vizs gált költ ség ka te gó ri -
ák hoz iga zo dott. Az in for má lis el lá tás gya ko ri sá gát az el múlt
egy hó na pos idô szak alap ján, a to váb bi ka te gó ri ák nál az
igény be vé te li gya ko ri sá go kat az el múlt egy éves idô szak ra
vo nat ko zó an kér dez tük. Az elem zés so rán az egyes költ -
ség ka te gó ri ák ér té két éves in ter val lu mon szám sze rû sí tet -
tük, az in for má lis el lá tás ese tén a ha vi ér té ke ket ext ra po lál -
tuk. Az egyes költ sé gek meg ha tá ro zá sát a hoz zá ren delt

egy ség költ sé gek bôl és a ki töl tôk vá la sza i nak gya ko ri sá gi
ada ta i ból vé gez tük el. Az egy ség költ sé gek kal ku lá lá sa a
nem zet kö zi be teg ség te her-fel mé ré sek mód szer ta nát kö vet -
ve tör tént [4]. 

A kér dô í vek vá la sza it online adat bá zis ban rög zí tet tük és
tá rol tuk. A ki ér té ke lés hez SQL prog ram nyel vet, a költ sé gek
elem zé sé hez MS Excel és R 2.11.1 sta tisz ti kai prog ra mo kat
hasz nál tuk. 

ERED MÉ NYEK

A részt ve vôk de mog rá fi ai és be teg ség jel lem zôi 
A kér dô ív ki töl té sé ben 2010 szep tem be ré ben 228 be teg

vett részt. A vá lasz a dók ne mi ará nya (nô:fér fi) 3,2:1, át lag é -
let ko ra 53,32 év. A részt ve vôk 60%-a 40 és 59 év kö zött
van, a 60 év fe let ti ek ará nya 25%. A be te gek alap ka rak te -
risz ti ká ját a 2. táb lá zat fog lal ja össze. A ma gyar epi de mi o ló -
gi ai fel mé ré sek [6] be teg po pu lá ci ós jel lem zô i vel össze vet ve
meg ál la pít ha tó, hogy a min tánk ban ma ga sabb a nôk ará nya
(3,2:1 vs 2,7:1) és az át lag é let kor (53,32 vs. 43,3 év). 

A vizs gált be teg po pu lá ció fô be teg ség jel lem zô it a 3. táb -
lá zat ban össze sí tet tük.

A részt ve vôk kö ré ben a di ag nó zis fel ál lí tá sa jel lem zô en
37,3 (SD 10,2) éves kor ban tör tént. A be te gek kö zel 35,1%-
a RR-SM, 41,3%-a  az SM prog resszív (pri mer, sze kun der
és relapszáló- prog resszív for mát is ma gá ba fog lal va) tí pus -
hoz tar to zik. Azon ban a vá lasz a dók 23,7%-a nem tud ta
meg mon da ni be teg sé ge tí pu sát. Mi vel a be te gek nem fel tét -
le nül van nak tu da tá ban be teg sé gük tí pu sá nak, ezek az
ered mé nyek fenn tar tá sok kal ke ze len dôk. Az epi de mi o ló gi ai
fel mé ré sek ben [6] a be te gek 69%-a a be teg ség benignus
vagy relapszáló-remittáló for má já ban, 31%-uk a prog resszív
for má já ban szen ve dett.

A be te gek EDSS ér té kek sze rin ti be so ro lá sa a kér dô ív
ki töl té sé nek idô pont já ban jel lem zô ál la po tuk alap ján tör tént.
A vizs gált be teg kör ben a kö zép sú lyos be te gek do mi nán sak,
a be te gek kö zel 37%-a az eny he (EDSS 0-3,5), 52%-a a kö -
zép sú lyos (EDSS 4-6,5), kö zel 9%-a a sú lyos (EDSS 7-9,5)
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sú lyos sá gi ka te gó ri á ba so rol ha tó. Az epi de mi o ló giai fel mé -
ré sek ben ezek rend re 58%, 22%, 20%.

A részt ve vôk fog lal koz ta tott sá gi és egyéb jel lem zôi 
Az SM je len tôs tár sa dal mi költ sé gét a be te gek mun ka ké -

pes sé gé nek ko rai csök ke né se okoz za, mely nek alá tá masz -
tá sa ként vizs gál tuk a be te gek fog lal koz ta tott sá gi stá tu szát
az SM di ag nó zis fel ál lí tá sa kor és a kér dô ív ki töl té sé nek idô -
pont já ban.  A di ag nó zis fel ál lí tá sa kor a be te gek 74,6%-a tel -
jes mun ka i dô ben, 3,1%-a rész mun ka i dô ben dol go zott,
mind össze 9,2%-uk volt rok kant nyug dí jas, il let ve 2,2%-a
nyug dí jas. A kér dô ív ki töl té sé nek idô pont já ban az összes
vizs gált be teg kö ré ben csak 7,0%-os volt a tel jes mun ka i dôs
és 6,1%-os a rész mun ka i dôs fog lal koz ta tott ság mér té ke.
Ez zel szem ben a rok kant nyug dí ja sok ará nya 64,5%-ra, a
nyug dí ja sok ará nya 19,7%-ra nö ve ke dett.

Kü lön vizs gál tuk azo kat a be te ge ket, akik a di ag nó zis
fel ál lí tá sa kor még tel jes vagy rész mun ka i dô ben dol goz tak.
Ezek nek a be te gek nek je len tôs há nya da, 65,5%-a a kér dô -
ív ki töl té sé nek idô pont já ig rok kant nyug dí jas sá vált, 18,1%-
uk nyug dí jas lett és csak 18,1%-uk ma radt fog lal koz ta tott.

EDSS ér té ken ként vizs gál va a mun ka ké pes ko rú ak (60
év alat ti ak) és a fog lal koz ta tot tak ará nyát (lásd 1. áb ra)

meg ál la pít ha tó, hogy mind két rá ta fo lya ma to san csök ken, a
mun ka ké pes ko rú ak csök ke né se egyen le tes üte mû, a 60 év
alat ti ak fog lal koz ta tott sá gi ará nya már a be teg ség ko rai sza -
ka szá ban is ala csony (40%), EDSS 5 ér ték tôl drasz ti ku san
csök ken. Meg je gyez nénk, hogy az EDSS 8-9-es ka te gó ri á -
ban a 60 alat ti ak ma gas ará nyá nak és ala csony fog lal koz ta -
tott sá gá nak oka, hogy ezen be te gek nél pri mer prog resszív
SM áll fenn.

Az SM be te gek a be teg ség prog resszi ó ja mi att egy re in -
kább má sok se gít sé gé re szo rul nak a min den na pi te vé keny -
sé gek el vég zé sé ben. A kér dô ív ered mé nyei alap ján EDSS
3 ér ték tôl je len tô sen meg nö vek szik a gon do zás ra szo ru ló
be te gek ará nya. Összes sé gé ben a be te gek 69%-a kap va -
la mi lyen se gít sé get a min den na pi fel a da tok el vég zé sé ben,
60,5%-uk a csa lád já tól és köz vet len hoz zá tar to zó i tól,
21,1%-uk szo ci á lis gon do zó tól, 14,5%-uk fi ze tett se gí tô tôl,
8,8%-uk há zi szak á po ló tól. Va la mennyi EDSS ér ték sze rin ti
ka te gó ri á ban ki e mel ke dik a csa lá di se gít ség nyúj tás ará nya.

A be te gek kö ré ben az SM mi att az egyes szol gál ta tá sok
igény be vé te li gya ko ri sá gát il let ve mun ka vég zô ké pes sé get
be fo lyá so ló ha tá sát a 4. táb lá zat ban össze sí tet tük.

Az SM-bôl adó dó éves át lag költ sé gek
A fel mé rés alap ján meg ál la pít ha tó, hogy Ma gyar or szá -

gon 2009-es ára kon szá mít va egy SM be teg át la gos, köz -
vet le nül nem az egész ség ü gyi rend szert ter he lô költ sé ge
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kö zel 2,7 mil lió Ft. Ez ma gá ban fog lal ja a be te gek ál tal fi -
nan szí ro zott egész ség ü gyi el lá tá so kat (30 ezer Ft [1,1%]), a
di rekt nem egész ség ü gyi költ sé ge ket (566 ezer Ft [21,0%]
és az in di rekt költ sé ge ket (2 101 ezer Ft [77,9%]).

A költ ség kal ku lá ció so rán hasz nált egy ség költ sé gek for -
rá sát és ér té két az 5. táb lá zat mu tat ja be.

A di rekt nem egész ség ü gyi költ sé gek 7,4%-a uta zás,
73,2%-a in for má lis el lá tás, 19,4%-a la kás át a la kí tás mi att
me rül fel. Az in di rekt költ sé get 3,9%-ban a csök kent mun ka -
 i dô, 2,0%-ban a be teg sza bad ság, 94,1%-ban a rok kant -
nyug dí ja zás ge ne rál ja.

Az át lag költ sé gek sú lyos ság sze rin ti bon tá sát ele mez ve
(lásd 2. áb ra) meg ál la pít ha tó, hogy az EDSS ér ték nö ve ke -
dé sé vel nö vek szik a be te gek di rekt nem egész ség ü gyi és
in di rekt költ sé ge. Va la mennyi EDSS ér ték men tén ki e mel ke -
dô a mun ká ból va ló tar tós ki e sés költ sé ge, az EDSS 4 ér ték -
tôl az in for má lis el lá tás költ sé ge is egy re je len tô seb bé vá lik.

EDSS 6 ér ték tôl a min tá ban nincs csök kent mun ka ké -
pes ség bôl és be teg sza bad ság ból szár ma zó költ ség, ami
össze függ az 1. áb ra ered mé nye i vel, az az ilyen sú lyos sá gú
be te gek már nem ké pe sek mun kát vé gez ni, több sé gük rok -
kant nyug dí jas sá vá lik az SM ezen fá zi sá ban az öreg sé gi
nyug dí ja zás elôt ti évek ben.

Az át lag költ sé get meg ha tá ro zó té nye zôk
A költ ség e red mé nyek alap ján kap cso la tot vé lel mez tünk

a be te gek EDSS sú lyos sá gi fo ko za ta és át lag költ ség ér té kei
kö zött. Az össze füg gés iga zo lá sá ra reg resszi ós elem zést
vé gez tünk az egyes költ ség ka te gó ri á kat és az össz költ sé -
get be fo lyá so ló fak to rok ra. A sta tisz ti kai elem zés so rán vizs -
gál tuk a költ sé gek ala ku lá sát el kü lö nít ve sú lyos sá gi ka te gó -
ri ák ra, a költ sé gek nem tôl és élet kor tól va ló füg gé sét. Az
élet kort ka te gó ri ás vál to zó ként von tuk be a reg resszi ós mo -
dell be, 45 év alatt fi a tal, 45 és 59 év kö zött kö zép ko rú, 59 év
fe lett idôs ko rú ka te gó ri ák ban. 

Ko va ri an ci a a na lí zis sel (ANCOVA) meg ál la pít ha tó, hogy
• az egyes költ ség ka te gó ri ák ese tén (az ada tok szé les in -

ter val lu mú szó rá sa és a sok nul lás ér ték mi att) a költ ség
és a sú lyos ság kö zött sta tisz ti ka i lag nem mu tat ha tó ki
kap cso lat,

• a di rekt nem egész ség ü gyi és in di rekt költ sé gek bôl ál ló
éves át lag költ ség, va la mint be teg ség sú lyos ság kö zött
sta tisz ti ka i lag szig ni fi káns (p=0,000014) kap cso lat áll
fent,

• az EDSS 0 és 4 sú lyos sá gi fok ese tén a sú lyos ság gal
nö vek szik a be te gek éves át lag költ sé ge

• az EDSS 4 fe lett nincs szá mot te vô, szig ni fi káns éves át -
lag költ ség-nö ve ke dés

• a nôk éves át lag költ sé ge át la go san 556 ezer Ft-tal ma -
ga sabb, mint a fér fi a ké (p= 0,015)

• A kor ka te gó ri ák éves át lag költ sé ge szig ni fi káns kü lönb -
sé get mu tat: a közepkorúak a fi a ta lok hoz ké pest 561
ezer Ft-tal ma ga sabb (p= 0,028), az öre gek a fi a ta lok hoz
ké pest 1 004 ezer Ft-tal ala cso nyabb költ sé gû ek (p=
0,0005).

A ko va ri an ci a a na lí zis ered mé nyei alap ján li ne á ris reg -
resszi ós mo del lel mo del lez tük az SM be te gek éves át lag -
költ sé get, mely be a 6. táb lá zat ban be mu ta tott ma gya rá zó
vál to zó kat von tuk be.

Az ered mé nyek azt mu tat ják, hogy az EDSS 0 sú lyos sá -
gú, fi a tal fér fi be te gek éves át lag költ sé ge vár ha tó an 565
ezer Ft. EDSS 0 és 4 sú lyos sá gi fok kö zött EDSS ér té ken -
ként  át la go san 534 ezer Ft-tal nö vek szik az éves át lag költ -
ség (p< 0,001), EDSS 4 fe lett már vár ha tó an nem nö vek szik
az át lag költ ség. A nôk vár ha tó éves át lag költ sé ge 486 ezer
Ft-tal ma ga sabb a fér fi a ké nál (p= 0,026). A kö zép ko rú be te -
gek vár ha tó éves át lag költ sé ge 562 ezer Ft-tal ma ga sabb
(p= 0,023), az idôs ko rú be te ge ké 1 008 ezer Ft-tal ala cso -
nyabb (p< 0,001), mint a fi a ta lok vár ha tó költ sé ge. A mo dell
jól il lesz ke dik a be teg a da tok ra. 

MEG BE SZÉ LÉS

Ma gyar or szá gon a fel mé ré sü ket meg e lô zô en nem ké -
szült a ma gyar SM be te gek kö ré ben olyan pub li kált, nyil vá -
no san el ér he tô vizs gá lat, mely a be teg ség nem E-Alapot ter -
he lô köz vet len és köz ve tett költ sé ge it ha tá roz za meg.
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Több nyu gat-e u ró pai or szág ban (Auszt ria, Bel gi um, Hol -
lan dia, Né met or szág, Olasz or szág, Spa nyol or szág, Svájc,
Svéd or szág, UK [4]) ké szült  2006-2007-ben olyan rész le tes
kér dô í ves, egy sé ges mód szer tan nal ren del ke zô fel mé rés,
amely  az SM-bôl adó dó be teg ség költ sé ge ket tár ta fel.
Ezek ben az ér té ke lé sek ben az SM be te gek 2,6-13,8%-a
vett részt. Je len fel mé ré sünk ben a tel jes ma gyar SM po pu -
lá ció  (62/100 000 la kos, [6]) 3,7%-át vizs gál tuk. 

A min tánk ban va la mennyi sú lyos sá gú be teg cso port il let -
ve be teg tí pus rep re zen tál va volt. Mi vel azon ban idô sebb be -
te gek vet tek részt a fel mé rés ben, így EDSS ér ték és SM tí -
pus sze rint a ko ráb bi epi de mi o ló gi ai fel mé ré sek hez ké pest
a sú lyo sabb ál la po tú be te gek ke rül tek be a min tá ba.

A fel mé rés ered mé nye ként ké pet kap tunk a ma gyar be -
te gek SM be teg ség bôl adó dó, nem köz vet le nül az egész -
ség ü gyi rend szer re ne he ze dô ter he i rôl. 

A vizs gá lat egyik leg fon to sabb ered mé nye a be te gek
fog lal koz ta tott sá gi ál la po tá ban be kö vet ke zett vál to zá sá nak
fel tá rá sa. A rész ve vôk ada tai rá mu tat nak ar ra, hogy a be -
teg ség kö vet kez té ben a be te gek rö vid idô le for gá sa alatt
rész ben vagy tel je sen mun ka kép te len né vál nak, ami je len -
tôs ter het ró köz vet len kör nye ze tük re, de köz vet ve a tár sa -
da lom egé szé re is. A be te gek né hány éven be lül ki szo rul -

nak a be teg ség tü ne tei, vál to zé kony sá ga mi att a mun ka e rô -
pi ac ról, ez zel ki sza kad nak a kö zös ség bôl, mely to vább sú -
lyos bít ja be teg ség tu da to kat, ez ál tal ál la po tu kat.

To váb bi ki e me len dô ered mény an nak ki mu ta tá sa, hogy
a kö zép sú lyos, sú lyos be te gek nél je len tôs sze re pe van az
in for má lis el lá tás nak, ami el sô sor ban a csa lád ta gok mun ka -
vég zé sét, min den na pi éle tét kor lá toz za.

Sta tisz ti kai esz kö zök kel iga zol tuk, hogy a be teg ség sú -
lyos ság és az élet kor az éves át lag költ ség ki e melt prediktora.

A fel mé rés ered mé nyei alá tá maszt ják és forintosítják az
SM köz ve tett ter hét, ez ál tal szé le sí tik a pers pek tí vát, mely -
ben a be teg ség ha tá sai, ke ze lé sé nek le he tô sé gei ér té kel he -
tô ek.

AZ ELEM ZÉS KOR LÁ TAI

A be teg min ta rep re zen ta ti vi tá sá ra vo nat ko zó an fon tos
meg em lí te ni, hogy idô sebb és en nek kö vet kez té ben az át -
lag hoz ké pest rosszabb ál la po tú po pu lá ció ke rült a vizs gá -
lat ba, mi vel a be teg szer ve ze te ken be lül a fi a tal be te gek alul -
rep re zen tál tak. Emi att a be teg min ta ered mé nye i nek ki ter -
jesz té se a be teg ség egyes stá di u ma i ban a tel jes ma gyar
SM po pu lá ci ó ra csak kor lá to zot tan te he tô meg. 

A be te gek el e nyé szô arány ban van nak tisz tá ban az SM
ná luk je lent ke zô tí pu sá val il let ve EDSS ka te gó ria sze rin ti
sú lyos sá gá val. A részt ve vôk be teg ség tí pus sze rin ti be so ro -
lá sa csak fenn tar tá sok kal ke zel he tô. A be te gek EDSS ér ték
sze rin ti be so ro lá sát köz ve tett mó don vé gez tük el, így a be -
so ro lás bi zony ta lan sá got rejt ma gá ban.

KÖ SZÖ NET NYIL VÁ NÍ TÁS

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki a kérdôívezésben va ló
együtt mû kö dé sért a Ma gyar Sclerosis Mul ti plexes Be te ge -
kért Ala pít vány mun ka tár sa i nak, ki e mel ten Nadabánné
Benyik Éva ügy ve ze tô tit kár nak, a Sclerosis Mul ti plexes Be -
te gek Or szá gos Egye sü let tag szer ve ze te i nek, azok ve ze tô -
i nek és mun ka tár sa i nak. To váb bá há lá san kö szön jük a be -
te gek rész vé te lét.
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