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Ez a dokumentum négy részből áll. Az első rész bemutatja a demográfiai és járványtani adatokat,
beleértve a vírusos hepatitis okozta becsült betegségterhet is a bevándorlók körében. A második rész
összefoglalja azokat az adatokat, amelyeket a vírusos hepatitis szűrésbe vagy a klinikai menedzsmentbe
bekapcsolódó, közegészségügyben dolgozó szakemberek és az egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó
személyek körében végzett felmérés során gyűjtöttek össze. A harmadik rész felsorolja a vírusos
hepatitisszel kapcsolatos elérhető irányelveket. Végül pedig egy áttekintés olvasható az egészségügyi
rendszer kontextusáról és a migráció történetéről.

1. rész : Demográfia és járványtan





Lakosság: 10 millió (2009)
Külföldön született lakosság: 407 000 (a teljes lakosság 4,1%-a)
Hepatitis B gyakorisága: 1,08% (108 000 eset)
Hepatitis C gyakorisága: 0,6%

A krónikus hepatitis B (CHB) és C okozta betegségteher a Magyarországon élő
bevándorlók körében
Az anti-HCV gyakorisági rátája Magyarországon becslések
szerint 0,6% körüli. Az injekciós drogfogyasztók körében
mért alacsonyabb ráta lehet az egyik oka ennek az alacsony
gyakorisági rátának. A legtöbb krónikus fertőzés az 1992
előtt történt transzfúziók eredménye. Becslések szerint

harminc-ötvenezer (30-50 000) törvénytelen bevándorló él
Magyarországon, főként Kínából és Vietnamból. Mivel Kína
és Vietnam egyaránt magas hepatitis B fertőzöttségi szintű
ország, ők szintén hozzájárulnak a CHB adatokhoz.

A CHB esetek becsült száma az öt fő CHB által érintett, magyarországi migráns népesség körében
A fő migráns népességek
születési országa

Becsült CHB gyakoriság

A CHB esetek becsült száma
a bevándorlók körében

Románia

A migráns (első generációs)
népesség mérete (2009)
(1000)
198 229

6,6–7,8

13 003–15 428

Volt Jugoszlávia

33 694

1.3 – 6.6

445 – 2237

Volt Szovjetunió

31 205

2.7 – 4.9

855 – 1532

Kína

5 632

11,7–12,8

658–721

Vietnam

2 146

11,5–13,5

246–290

A májbetegségek okozta betegségteher és a hepatitises betegek ellátásának szintje
A cirrózis és májrák becsült korstandardizált mortalitási rátája
Magyarországon 103 és 6,4 férfiak esetében, míg 32 és 2,1
nők esetében (100 000 emberből).1
Az Euro Hepatitis Indexben 30 európai országban hasonlí-

tották össze a hepatitises betegek ellátásának szintjét, és
Magyarország a 27. volt a sorban. Tehát viszonylag alacsony
pontszámot ért el a megelőzés terén.2
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2. rész : Felmérés az egészségügyi ellátásban és a

közegészségügyben dolgozó szakemberek körében

Ebben az online felmérésben kiderítettük a jelenlegi gyakorlatokat, és felállítottunk egy „páciensi utat” a szűréstől és
diagnózistól a tanácsadásig és beutalásig, illetve a klinikai menedzsmentig és kezelésig. Az adatokat 23 szakembertől
gyűjtöttük hat szakterületről: közegészségügy; terhesgondozás; körzeti orvosi rendelők; szexuális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások; egészségügyi ellátás a menedéket keresők számára; illetve szakorvosi ellátás.

A hepatitis B és C szűrése
Megvizsgáltuk, mennyire általános a lakosság/kockázati csoportok számára a hepatitis B/C szűrése. A válaszok következetlenségeket mutattak a szűrési gyakorlatokat illetően, amint az az alábbi táblázatból is kiderül.1

Népességi csoportok
Terhes nők

A hepatitis B (HBV) szűrése
Nagyon gyakran végzik

A hepatitis C (HCV) szűrése
A PHE – közegészségügyi szakemberek*
szerint nem végzik; sokféle válasz az ANC –
terhesgondozástól

Első generációs/letelepedett bevándorlók

Sokféle válasz a PHE – közegészségügyi
szakemberektől*; a GP – körzeti
orvosok* nagyon gyakran végzik;
időnkénti szűrés az SHS – szexuális
egészséggel foglalkozó szolgálatokon

Sokféle válasz

Menedéket keresők

Sokféle válasz a PHE – közegészségügyi szakemberektől*, az ASCP – menedéket
keresők ellátását biztosító szolgálatok ritkán végzik

PWID – injekciós drogfogyasztók

Sokféle válasz a PHE – közegészségügyi
szakemberektől*; a GP – körzeti orvosok* nagyon gyakran végzik; időnkénti
szűrés az SHS – szexuális egészséggel
foglalkozó szolgálatokon

Időnkénti szűrés a PHE – közegészségügyi szakemberek* és az SHS – szexuális egészséggel foglalkozó szolgálatok
szerint, a GP – körzeti orvosok* nagyon
gyakran végzik

Szexmunkások

A PHE – közegészségügyi szakemberek*
nagyon gyakran végzik; gyakran végzik
az SHS – szexuális egészséggel foglalkozó szolgálatokon; időnkénti szűrés a GP
– körzeti orvosok* körében

Időnkénti szűrés a PHE – közegészségügyi szakemberek* és az SHS – szexuális egészséggel foglalkozó szolgálatok
szerint, a GP – körzeti orvosok* nagyon
gyakran végzik

MSM – homoszexuális szexkapcsolatot
létesítő férfiak

Időnkénti szűrés a GP – körzeti orvosok* és az SHS – szexuális egészséggel
foglalkozó szolgálatok körében, sokféle
válasz a PHE – közegészségügyi szakemberektől*

Időnkénti szűrés az összes szolgálaton

HIV-pozitív páciensek

Az SHS – szexuális egészséggel foglalkozó szolgálatok és a PHE – közegészségügyi szakemberek* nagyon gyakran
végzik; gyakran végzik; időnkénti szűrés
a GP – körzeti orvosok* körében

Az SHS – szexuális egészséggel foglalkozó szolgálatokon nagyon gyakran
végzik, időnkénti szűrés a GP – körzeti
orvosok* körében, sokféle válasz a PHE
– közegészségügyi szakemberektől*

Páciensek, akik esetében ismételten
abnormális májfunkciós eredmények
jönnek ki

A GP – körzeti orvosok* nagyon gyakran Időnkénti szűrés a PHE – közegészségvégzik, sokféle válasz a PHE – közegész- ügyi szakemberek* szerint, a GP – körzeti
ségügyi szakemberektől*
orvosok* körében nagyon gyakran végzik

Sokatmondó klinikai tünetekkel rendelkező páciensek

Nagyon gyakran végzik a PHE – közegészségügyi szakemberek* és a GP –
körzeti orvosok* szerint

Sokféle válasz a PHE – közegészségügyi
szakemberektől*, a GP – körzeti orvosok* nagyon gyakran végzik

A páciens kérésére

A GP – körzeti orvosok* nagyon gyakran
végzik; időnkénti szűrés az SHS – szexuális egészséggel foglalkozó szolgálatokon

Bizonytalan válasz a GP – körzeti
orvosok* körében, időnkénti szűrés az
SHS – szexuális egészséggel foglalkozó
szolgálatokon

Rövidítések
GP – General Practitioners (körzeti orvosok); SHS – Sexual Health Services (szexuális egészséggel foglalkozó szolgálatok); ASCP – Asylum Seeker Care
Providers (menedéket keresők ellátását biztosító szolgálatok); Sp. – Specialist secondary care (szakorvosi ellátás); PHE – Public Health Experts (közegészségügyi szakemberek); ANC – Antenatal Care Providers (terhesgondozást biztosító rendelések).
*Óvatos értelmezés néhány válaszadó miatt: GP (körzeti orvosok) (n=1) és PHE (közegészségügyi szakemberek) (n=2).
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A hepatitis B/C pozitív páciensekkel
kapcsolatban állók

A PHE – közegészségügyi szakemberek*
és a GP – körzeti orvosok* nagyon gyakran végzik; gyakran végzik az Sp –szakorvosi ellátást végzők, az SHS – szexuális
egészséggel foglalkozó szolgálatokon és
az ASCP – menedéket keresők ellátását
biztosító szolgálatok körében

A GP – körzeti orvosok* nagyon gyakran
végzik; gyakran végzik az SHS – szexuális
egészséggel foglalkozó szolgálatokon
és az Sp – szakorvosi ellátást végzők
körében; időnkénti szűrés az ASCP –
menedéket keresők ellátását biztosító
szolgálatokon, sokféle válasz a PHE –
közegészségügyi szakemberektől*

A hepatitis B/C pozitív terhes nőkkel
kapcsolatban állók

Gyakran végzik

-

Hepatitis C pozitív páciensek Hepatitis B A PHE – közegészségügyi szakembeszűrése és fordítva
rek* és a GP – körzeti orvosok* nagyon
gyakran végzik; gyakran végzik az SHS
– szexuális egészséggel foglalkozó szolgálatokon és az Sp – szakorvosi ellátást
végzők körében, sokféle válasz az ASCP
– menedéket keresők ellátását biztosító
szolgálatoktól

A a GP – körzeti orvosok* nagyon
gyakran végzik; gyakran végzik az Sp
– szakorvosi ellátást végzők körében,
sokféle válasz a PHE – közegészségügyi
szakemberektől*, az SHS – szexuális
egészséggel foglalkozó szolgálatoktól és
az ASCP – menedéket keresők ellátását
biztosító szolgálatoktól

Jelmagyarázat
Jelölés:
Nagyon gyakran végzik
Gyakran végzik
Nem végzett
Ritkán végzett
Időnként végzett
Nagyrészt bizonytalan
Sokféle válasz

% a kérdőíves felmérésben
>= 85% – Igen/Nagyon gyakran/rendszeresen
60%–84,9% – Igen/Nagyon gyakran/rendszeresen
>= 85% – Nem/ritkán vagy soha
60%–84,9% – Nem/ritkán vagy soha
>= 60% időnként/nem rendszeresen végzett
>= 60% Bizonytalan
< 60% minden kategóriában

A felmérésből levonható
következtetések
A felmérésből következtethető, hogy általános HBV
ff
(HBsAG) szűrés létezik a terhes nők számára, míg a HCV
szűrést nem ajánlják fel rendszeresen.
A bevándorlók (ideértve az új és már letelepült bevándorff
lókat is) HBV/HCV szűrésére vonatkozó válaszok nagyban
különböznek.
A legtöbb menedéket keresők ellátását biztosító szolgáff
lat azt nyilatkozta, hogy a HBV és a HCV szűrés általában
nem történik meg, illetve hogy nincsenek regionális
eltérések az országon belül ebben a tekintetben. Ez azt
jelenti, hogy noha mindkét fertőzés előfordul számos
menedéket kereső származási országában, általában nem
kerül sor a szűrésre. Ráadásul az egészségügyi ellátáshoz
való hozzáférés Magyarországon jogilag korlátozva van,
következésképpen a menedéket keresők csak sürgősségi
ellátásra jogosultak.
A magas magatartási kockázatú csoportok (ideértve az
ff
injekciós drogfogyasztókat, a szexmunkásokat és a homoszexuális szexuális kapcsolatot létesítő férfiakat) HBV
és HCV szűrésére vonatkozó válaszok eltérőek. A szexuális egészséggel foglalkozó szolgálatok általában csak a
szexmunkásokat szűrik HBV-re és HCV-re, a homoszexuális

szexuális kapcsolatot létesítő férfiakat nem szokták szűrni.
Az Európai AIDS-Klinikai Társaság (European AIDS Clinical
ff
Society – EACS) irányelvei javasolják a HIV-pozitív páciensek szűrését HBV-re és HCV-re, ezt azonban csak a szexuális egészséggel foglalkozó szolgálatok válaszai tükrözik.
Meglepő módon úgy tűnik, a körzeti orvosok körében ez
nem egy bevett gyakorlat.
Magyarországon az ismételten abnormális májfunkciós
ff
eredményekkel vagy klinikai tünetekkel rendelkező páciensek kérnék a körzeti orvosoktól a HBV és HCV szűrést.
A közegészségügyben dolgozó szakemberek válaszai a
gyakori és az időnkénti szűrés között ingadoztak.
A körzeti orvosok csak akkor szűrnék a pácienseket HBVff
re, ha ők külön kérnék a tesztet attól való félelmükben,
hogy ki lehetnek téve a fertőzés kockázatának, azonban
a HCV esetében bizonytalanok. A szexuális egészséggel
foglalkozó szolgálatok csak időnként szűrnék a pácienseket saját kérésükre.
A válaszok azt sugallják, hogy a hepatitis B pozitív páciff
ensekkel kapcsolatban állók szűrése bevett gyakorlatnak
számít. Míg a hepatitis C pozitív páciensekkel kapcsolatban állók szűrése szintén bevett gyakorlatnak számít a
szakrendelők, a szexuális egészséggel foglalkozó szolgálatok és a körzeti orvosok körében, a közegészségügyben
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dolgozó szakemberek és a menedéket keresők ellátását
biztosító szolgálatok nem végzik gyakran a szűrést.
A kérdőív válaszai felszínre hozták a jelenlegi HBV és HCV
szűrési gyakorlatok sokféleségét egyrészt ugyanazon szakmai
csoport tagjai között, másrészt pedig különböző magyarországi szakmai csoportok között. A hepatitis B/C szűrésének
felajánlása a bevándorlók és más kockázati csoportok számára
azon egészségügyi ellátást nyújtó szakemberek belátására
van bízva, akikkel először veszik fel a kapcsolatot. Ez a döntés
nagymértékben szubjektív, illetve függ az egészségügyi ellátást biztosító szakember tudásától, személyes megítélésétől
és múltbeli tapasztalataitól, illetve azon egészségügyi rendszer
kontextusától, amelyben sor kerül a szolgáltatás nyújtására. Ez
rávilágít annak a kockázatára, hogy számos krónikus hepatitis
B és C esetre nem derül fény a következetlen szűrések jellemezte jelenlegi helyzetben, ugyanakkor jelzi az egyértelmű
irányelvek, kötelességek és egységes politikák felállításának
sürgető igényét.

A hepatitis B/C szűrés akadályai
A megkérdezett szakemberek szerint a Magyarországon élő
első generációs bevándorlók szűrésének legfőbb akadályai a
következők:
korlátozott tudás a hepatitis B és C vírusról általában,
ff
illetve hosszú távú következményeikről,
az egészségi állapot szubjektív érzékelése,
ff
a tudatosság hiánya az endémiás országokból érkező
ff
első generációs bevándorlók körében a jelentősen magas
fertőzésveszéllyel kapcsolatban,
korlátozott tudás azzal kapcsolatban, hogy a szűrés és az
ff
azt követő kezelés megakadályozhatja a későbbi szövődményeket
információhiány azzal kapcsolatban, hogy hová kell menff
ni szűrésre, illetve
nyelvi akadályok
ff
Továbbá a hepatitis B/C vírussal kapcsolatos fordított anyagok hozzáférhetőségének és a tolmács szolgáltatások hiányát
nevezték meg a fő akadálynak, ami miatt a bevándorlók nem
esnek át szűrésen az alapellátást biztosító szolgáltatókkal,
például a körzeti orvossal való első kapcsolatfelvételkor.

Az egészségügyi szakemberek
által elérhető képzések
A krónikus hepatitis B vagy C fertőzéssel kapcsolatos
képzések leginkább a szakellátásban dolgozó szakemberek
számára érhetők el. Ezek a képzések kevésbé hozzáférhetők
a körzeti orvosok, a terhesgondozást biztosító szakemberek,
illetve a menedéket keresők egészségügyi ellátását biztosí-

tó egészségügyi szakemberek számára. Az összes szexuális
egészséggel foglalkozó szolgálat, illetve húgy- és ivarszervi
szakrendelés azt válaszolta, hogy szakemberei számára nem
volt elérhető képzés saját szakterületükön. A hozzáférhető
szakképzés példái érintették az elektronikusan elérhető
anyagokat és kurzusokat, a felfrissítő képzéseket/orvostovábbképzőket, az évente 2-3 alkalommal megrendezett
tudományos konferenciákat, az éves nemzetközi konferenciákat, például az EASL-t, az AASLD-t, illetve az Ázsiai Hepatitis
Fórumot, valamint a szakmai konszenzus protokollt megújító
éves gyűlést.

Az információs anyagok és a
tolmácsok hozzáférhetősége a
páciensek számára
A hepatitis B és C-re vonatkozó anyagok magyar nyelven
a szakrendelőkben és a terhesgondozást biztosító szolgálatokon voltak a leginkább elérhetőek, azonban nem volt
olyan felmérés, ahol az összes válaszadó azt jelölte volna be,
hogy nagyon gyakori lenne. A menedéket keresők ellátását végző szakemberek vegyes válaszai azt sugallták, hogy
ezek az anyagok meglehetősen gyakran hozzáférhetők, míg
a szexuális egészséggel foglalkozó szolgálatokon, illetve a
húgy- és ivarszervi szakrendeléseken csak ritkán vagy soha
nem érhetők el. A magyaron kívül más nyelven is hozzáférhető anyagok csak a szakrendelőkben voltak jelen, egyetlen
kisebbségi nyelven. A hepatitis B/C-ről szóló fordított anyagok ritkán vagy soha nem voltak hozzáférhetők a terhesgondozást biztosító szolgálatokon, a körzeti rendelőkben, illetve
a szexuális egészséggel foglalkozó szolgálatokon/húgy- és
ivarszervi szakrendeléseken. A menedéket keresők ellátását
biztosító szakemberek bizonytalan válaszokat adtak.
A telefonos tolmácsok semmilyen szolgálaton nem igazán
hozzáférhetők, de különösen ritkák a körzeti rendelőkben,
a szexuális egészséggel foglalkozó szolgálatokon/húgy- és
ivarszervi szakrendeléseken, illetve a terhesgondozást
biztosító rendelőkben. A telefonos tolmácsok elérhetősége
szintén ritka volt a szakrendeléseken, noha a válaszadók egy
kis része ezt változónak nevezte. A személyesen megjelenő
tolmács gyakoribb volt, mint a telefonos, főként a terhesgondozás, a menedéket keresők ellátása és a szakrendelések
esetében. Ugyanakkor ezek a szolgáltatások sem voltak elterjedtek vagy mérvadóak, és sokan ritkának nevezték, például
a szexuális egészséggel foglalkozó szolgálatokon/húgy- és
ivarszervi szakrendeléseken, illetve egyes terhesgondozást
biztosító rendelések és szakrendelések esetében. A személyesen megjelenő tolmács szolgáltatás a menedéket keresők
ellátását biztosító szolgálatok esetében volt a leggyakoribb.
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Hepatitisszel kapcsolatos államilag
elismert központok/kiválósági
központok
A legtöbb szakellátásban dolgozó szakember jelezte, hogy Magyarországon létezik egy lista ezekkel a központokkal, amelyet
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár évente frissít, és elküld
az összes körzeti orvosnak. A lista 25-35, hepatitisszel foglalkozó kiválósági központ adatait tartalmazza.

A tanácsadás minősége és a
felkészültség
A felmérés egyetlen körzeti orvos válaszadója szerint a körzeti orvosok gyakran nyújtanak tanácsadást a tesztet követően
a HBV/HCV pozitív páciensek számára, és ennek a minősége
jó. Ugyanakkor a közegészségügyi szolgálatokhoz irányítanak
tanácsadásért. A tesztet megelőző tanácsadás minősége
szintén jó.
A terhesgondozást végzők, különösen a szülésznők és a nőgyógyászok, illetve a körzeti orvosok végeznek tesztet megelőző tanácsadást a terhes nők számára. Egyes szakemberek
kiváló minőségű tesztet megelőző tanácsadást nyújtanak,
azonban a többiek által végzett tanácsadás minősége csak
alapfokú vagy gyenge. Jelenleg bevett gyakorlatnak minősül,
hogy a pozitív teszteredménnyel rendelkező terhes nőket
beutalják a gasztroenterológushoz/hepatológushoz tanácsadásra. A gasztroenterológusok/hepatológusok nagyrészt lelkiismeretesen végzik a tanácsadást, mégis egyes válaszadók
azt nyilatkozták, hogy a közegészségügyi szolgálatok vagy
a nőgyógyászok/szülészek fő feladata a tesztet megelőző,
illetve követő tanácsadás. Mindazonáltal a terhesgondozást
végzők által nyújtott tesztet követő tanácsadás kitűnő vagy
jó minőségű.
A befogadó központokban működő egészségügyi központok
úgy tűnik, központi szerepet játszanak a menedéket kereső
páciensek ellátásában. A közegészségügyi szolgálatok mellett
ezek a szolgálatok azok, melyek információval és tanác�csal látják el a menedéket keresőket a tesztet megelőzően,
noha e tesztet megelőző tanácsadás minősége gyenge vagy
minősíthetetlen. A válaszok alapján a befogadó központokban/országos határellenőrzőkön működő egészségügyi
központok szintén nagy felelősséggel bírnak a tesztet követő
tanácsadást illetően, mely átfogóbb, mint a tesztet megelőző
tanácsadás, és kiváló minősítést kapott.
A szexuális egészséggel foglalkozó szolgálatokon/húgy- és
ivarszervi szakrendeléseken nyújtott tesztet megelőző
tanácsadás minősége vegyes megítélésű, a kiválótól a jó
vagy alapszintűig változik. A szexuális egészséggel foglalkozó

szolgálatok/húgy- és ivarszervi szakrendelések ritkábban
nyújtanak tesztet követő tanácsadást a HBV és/vagy HCV
pozitív páciensek számára, és ennek minősége általánosan
alapszintűnek vagy gyenge minőségűnek mondott. A szexuális egészséggel foglalkozó szolgálatok/húgy- és ivarszervi
szakrendelések a gasztroenterológusokat/hepatológusokat,
illetve a fertőző betegségekre specializálódott szakembereket tekintik felelősöknek.
A szakellátást biztosító orvosok, noha állítólag nekik van a
legnagyobb felelősségük a tesztet követő tanácsadást illetően, vegyes minőségű tanácsadást nyújtanak: egyesek kitűnő,
mások viszont csak alapfokú tesztet követő tanácsadást
biztosítanak.

Beutalásra vonatkozó gyakorlatok
Nincsenek klinikai mutatók arra vonatkozóan, hogy meghatározhassuk a szakorvoshoz beutalt páciensek típusát sem a körzeti orvosoktól vagy a terhesgondozást végző szakemberektől,
sem pedig a szexuális egészséggel foglalkozó szolgálatokról/
húgy- és ivarszervi szakrendelésekről, az utóbbi történjen
akár közvetlenül vagy a körzeti orvoson keresztül. A legtöbb
szakorvos azonban úgy nyilatkozott, hogy csak ritkán érkeznek
hozzá páciensek a szexuális egészséggel foglalkozó szolgálatokról/húgy- és ivarszervi szakrendelésekről, ami azt jelenti,
hogy a legtöbb pácienst valószínűleg a körzeti orvosok utalják
be. A szakorvosok a körzeti orvosoktól kapták leggyakrabban
a pácienseket, noha nem mindegyiküknél volt ez mindennapos
gyakorlat. Ritkán vagy szinte soha nem érkeztek páciensek a
szakorvosokhoz a terhesgondozást biztosító szakemberektől.
A menedéket kereső páciensek beutalása esetében úgy tűnik,
eltérő sémák vannak. Az egyik válaszadó azt nyilatkozta, hogy
a menedéket kereső páciensek egészségügyi ellátáshoz való
joga, beleértve a beutalást is, a sürgősségi esettel függött
össze. A legtöbb szakorvos szerint ritkán vagy soha nem kap
olyan beteget, akit a befogadó központokban működő egészségügyi központokból küldtek volna tovább, mely ellentmond
ezen szolgáltatásoknak a menedéket kereső páciensek ellátásában játszott központi szerepének.
Az eredményekből nem egyértelmű, hogy azokat a pácienseket, akik nem részesülnek kezelésben az első felmérést követően, visszaküldik-e a körzeti orvoshoz; a szakorvosi felmérések
eredményei sokfélék, és azt sugallják, hogy ez nem egy bevett
gyakorlat, illetve csak ritkán vagy soha nem gyakorolják. Ezzel
szemben az egyetlen körzeti orvosi felmérés eredménye
szerint nagyon gyakori volt. Az antivirális kezelésben részesülő
pácienseket ritkán vagy soha nem küldik vissza a körzeti orvoshoz, a körzeti orvosok pedig ritkán vagy soha nem ellenőrzik
az ALT értéket, a virális terhelést vagy a mellékhatásokat ezen
páciensek esetében. Azzal kapcsolatban, hogy azon páciense-
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ket, akiknél hosszas virális reakció lépett fel a kezelést követően, visszautalták-e a körzeti orvoshoz, a szakorvosok válaszai
megoszlanak a nagyon gyakran, illetve a ritkán vagy soha nem
megjelölések között. Azon pácienseket, akik nem reagálnak
a kezelésre, általában ritkán vagy nem rutinszerűen utalják
vissza a körzeti orvoshoz.

A diagnosztikus tesztek használata
A HBe antigén, az ALT, más biokémiai markerek, a virális
terhelés mérése, illetve az ultrahang a leggyakrabban megjelölt diagnosztikai eszközök a páciensek első körben történő
felmérése során. A genotípus vizsgálata, a májbiopszia és az
elasztográfia nem szerepelt a rutinszerűen használt eljárások
között, az első kettőt még ritkábban jelölték meg, mint az
utolsót.

A HBV kezelés hozzáférhetősége
Complete restrictions were only reported in the use of Telbivudine. For the majority, there are no restrictions in the use
of interferon α, Entecavir/Tenofovir, Lamivudine or Adefovir.
Duration and contraindications such as ALT and genotype
were reported for interferon α. Restriction to selected hospitals was reported for interferon α, Entecavir/Tenofovir, Adefo-

vir and Lamivudine. Resistance to other drugs was reported
for Tenofovir. Adefovir and Lamivudine were described as not
a first line drug choices.

A HCV kezelés hozzáférhetősége
Néhány korlátozást jelentettek az interferon α és a ribavirin
használatával kapcsolatban a krónikus hepatitis C kezelése
során, ezek között szerepelt az időtartam és a kórházakra
vonatkozó korlátozás. A legtöbb válaszadó jelezte, hogy a
két új fehérjebontóenzim-gátló használata teljes mértékben
korlátozott/nem felírható.

A kezelésre vonatkozó korlátozások
a páciens-/lakosságcsoportok
körében
A krónikus hepatits B és/vagy C antivirális kezelése teljes
vagy számottevő mértékben korlátozott a dokumentumokkal
nem rendelkező bevándorlók, a menedéket keresők, a biztosítással nem rendelkező páciensek, az alkohollal visszaélő páciensek, illetve a tiltott injekciós drogokat használók számára.
A csak állami biztosítással rendelkező páciensek esetében
nem vagy alig voltak korlátozások, noha egy kisebb csoport
itt is jelentős korlátozásokról számolt be.

3. rész : Irányelvek
A Magyarországon jelen levő vírusos hepatitisről módszeres szakirodalom-keresőt használtunk a szakemberek körében
végzett felmérés mellett.
#
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2010
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4. rész : Az egészségügyi rendszer kontextusa és a migráció

története Magyarországon

Ez a fejezet szakirodalmi forrásokon és tudományos bizonyítékokon alapszik.

Áttekintés
A magyar alkotmány elismeri az egészséghez való jogot
mindenki számára, aki az ország területén él. Az egészségügyi ellátásra való jogosultság főként a (kötelező) társadalmi
biztosítási rendszerben való részvétel alapján történik, melyet 1990-ben vezettek be, néhány szolgáltatás elérése pedig
állampolgárság-függő. Az alapellátást biztosító szolgálatok
tevékenységének megszervezése a helyi önkormányzatok
feladata. A szakrendelések biztosítása a megyei önkormányzatok hatáskörébe esik. Később új, teljesítményalapú fizetési

módszereket (fejadó az alapellátásban, fizetéses szolgáltatások a járóbeteg szakrendelést biztosító szolgálatokon, illetve
diagnózisalapú csoportok az akut kórházi betegeket ellátó
szolgálatok esetében) és költség-visszaszorítási eljárásokat
vezettek be annak biztosítása érdekében, hogy nem haladják
meg az előirányzott költségvetést.

A migráció története
A Magyarországra való bevándorlás jelenkori története
hasonlóságokat mutat az 1960-as és a korai 1970-es évek
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Nyugat-Európájával, amikor a térséget ellepték vendégmunkások. A Távol-Keletről bevándorló idegen munkások száma
a 90-es évek elején indult növekedésnek. Ők a mezőgazdaságban és az építőiparban, illetve az alacsony képzettségű dolgozókat foglalkoztató és rosszul fizető szolgáltatói
szektorban dolgoznak (gyakran illegálisan). Nemritkán éppen
azokat a magyar nemzetiségű munkásokat helyettesítik, akik
Nyugat-Európában dolgoznak.

A bevándorlókra vonatkozó
egészségügyi irányelvek
A legtöbb kutatás, mely a Magyarországon élő bevándorlókra vonatkozó egészségügyi irányelvekkel kapcsolatos, a roma
népességre összpontosít, rávilágítva e populáció koncentráltságára Közép- és Kelet-Európában, illetve a volt Szovjetunió
tagállamaiban. Számos erre vonatkozó cikk magyar nyelven
íródott, bár az orvosi és hivatalos szakirodalomban való elmélyülés során felbukkant néhány angol nyelvű publikáció is.
Magyarország országos egészségügyi programjai keretében
támogatást biztosítottak a roma laposság egészségügyi és
társadalmi problémáinak kutatására, illetve számos képzési
tevékenységre, melyek arra hivatottak, hogy javítsanak az
egészségügyi és szociális ellátásban dolgozók hozzáállásán e
kisebbség irányában. A születési országra, állampolgárságra,
vallásra, nemzetiségre és nyelvre vonatkozó információkat
Magyarországon hivatalos statisztikákban gyűjtik (átvéve:
Simon, 2007, EURO Megfigyelési Jelentés).

Az egészségügyi ellátáshoz való
hozzáférés
A hontalan személyek kivételével a dokumentumokkal nem
rendelkező bevándorlók nem jogosultak a magyar egészségügyi biztosítási rendszer nyújtotta előnyökre, és nem
részesülhetnek közpénzből származó forrásból támogatott
egészségügyi ellátásban Magyarországon, csak sürgősségi
ellátásban, amely minden esetben ingyenes. Ami a többi
orvosi szolgáltatást illeti, akárcsak bárki más, aki nem tud
felmutatni országos egészségbiztosítási azonosító kártyát, a
dokumentumokkal nem rendelkező bevándorlóknak ki kell
fizetniük az adott szolgáltatáskategóriára megszabott díjat.
A „sürgősségi ellátás” egyértelmű meghatározása hiányában az egészségügyi szolgáltatóknak kell eldönteniük, hogy
mi számít „sürgősségnek”. Számos eltérés figyelhető meg
ennek értelmezésében a kórházak között, noha a kutatások
azt érzékeltetik, hogy a kórházi személyzet hajlamos eléggé
tágan értelmezni ezt a fogalmat, főként abban az esetben,
ha a páciens magyar nemzetiségű, vagy beszéli a nyelvet.
Korábbi tanulmányok kimutatták azonban, hogy a dokumen-

tumokkal nem rendelkező bevándorlók általában minimális
jogosultsággal rendelkeznek. Egy tanulmányban, mely a
bevándorlók hosszú távú letelepedési lehetőségeit vizsgálta
az EU országaiban, Niessen és munkatársai Magyarországot
egy 1-től 100-ig terjedő skálán 50-ikként helyezték el, azaz
‘félúton a legjobb gyakorlat fele’. Nørredam és munkatársai
rámutattak, hogy a menedéket keresőket érintő, érvényben
lévő jogi korlátozások miatt ezek a csoportok csak sürgősségi
ellátásban részesülhetnek.
A romákra jellemző magas betegségteher mellett Kóza
és munkatársai rávilágítottak arra, hogy ezek az emberek akadályokba ütköznek az egészségügyi szolgáltatások
igénybevételekor, főként ami a megelőző beavatkozásokat
és a szakellátást illeti, és ez megegyezik a kvalitatív kutatásokban jelzett hasonló akadályok kiterjedt jelenlétével. Ez
részben a hozzáférés kisebb mértékét tükrözi, mivel a roma
települések gyakran távol esnek az alapvető szolgáltatásoktól
is, vagy ahol léteznek ezek a szolgáltatások, gyakran nehézkes a szakemberekkel való ellátásuk. Ugyanakkor van egy
további fontos tényező is: a roma válaszadók arról számoltak
be, hogy nagyon gyakran részesülnek diszkriminációban az
egészségügyi ellátás terén, és ez újra csak megegyezik az
elkészült kvalitatív kutatások eredményeivel.

Az egészségügyi ellátás igénybe
vétele
Mint már arra a fentiekben utaltunk, Magyarországon hiány
van az orvosi személyzetből, főként a kisebb falvakban és
vidéken, ahol az embereknek utazniuk kell ahhoz, hogy
eljussanak az orvoshoz. A kutatások azt mutatják, hogy nagyon kevés dokumentumokkal nem rendelkező bevándorló
kér egészségügyi ellátást magyarországi közkórházakban,
legnagyobb valószínűséggel saját informális hálózatukat
használják, illetve akár családtagjaik vagy barátaik egészségbiztosítási kártyáját is igénybe vehetik, nagyon megnehezítve
ezzel a kórházak számára valódi adminisztratív státuszuk
felismerését.
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