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Összefoglaló
-

-

-

-

-

Megyénk lakosságának összehasonlító korfája – hasonlóan az ország egészére jellemzőhöz –
az elöregedés demográfiai jeleit mutatja.
A népmozgalmi mutatók (élveszületés, halálozás, természetes fogyás) kedvezőtlenebbek a
hazánk egészére jellemzőknél.
Megyénk korai halálozását jellemző haláloki struktúra vezető diagnosztikus csoportjai nem
mutatnak eltérést az országostól: mindkét nem esetében a rosszindulatú daganatok képezik
a legnagyobb haláloki súlyt, melyet a keringési rendszer betegségei követnek.
A haláloki főcsoportok szerinti elemzésből kiemeljük, hogy:
o a rosszindulatú daganatok esetében nemi különbség látható: a férfiak esetében 5, a
nők körében 1 járás területén látható hazai átlagot szignifikánsan meghaladó korai
halálozás;
o a keringési rendszer betegségei kapcsán mindkét nemben és megyénk járásainak
jelentős részében a hazai átlagot meghaladó korai halálozás látható (döntően
statisztikailag is megalapozott eltérések).
A Nemzeti Rákregiszterből származó új daganatos megbetegedési adatok kapcsán szintén
jelentős nemi különbség látható: a férfiak esetében egy, a nők körében négy járás kivételével
hazai átlagnál kedvezőtlenebb mutató látható.
A tavalyi évben elkészített összefoglalóban leírásra került területi mintázatok és időbeli
sajátosságok kapcsán kisebb eltéréseket tapasztaltunk, összességében azonban jelenlegi
adataink alapján is beazonosíthatóak az abban megfogalmazott megyei jellegzetességek.
A 11. osztályos diákok körében elvégzett szerhasználati kérdőív eredményei segítségével az
illegális szerek fogyasztásával kapcsolatban védő és kockázati tényezőket írtunk le, melyek a
szakemberek és a szülők számára is hasznosak lehetnek.
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Bevezetés

A népegészségügy számára az egészségi állapot összetevőinek, illetve azok térbeli eloszlásának
vizsgálata, a magas megbetegedési és halálozási kockázatú területek azonosítása egyre nagyobb
jelentőséggel bír. Egy népesség egészségi állapotát, halandóságát a fejlett országokban az életmód,
a gazdasági, társadalmi és magatartásbeli tényezők, a szűkebb és tágabb fizikai környezet állapota,
valamint az egészségügyi szolgáltatások minősége és hozzáférhetősége határozza meg. Az
egészség az egyik fő meghatározója az egyén jólétének, valamint kulcsfontosságú az idősödés
folyamatában is.
Jelen összefoglalóban a Budapest Főváros Kormányhivatala által készített halandósági adatbázis
segítségével

igyekszünk

Heves

megye

lakosságának

egészségi

állapotát

jellemezni.

Az

összefoglalóban ún. leíró epidemiológiai módszereket alkalmaztunk, melyek népességcsoportokra
vonatkoztatott eredményeket taglalnak és ok-okozati következtetések levonását nem teszik lehetővé.
A 15-64 éves korcsoport esetében az alábbiakat végeztük el:
- a megye alapvető demográfiai jellemzését;
- a haláloki struktúra feltérképezését;
- egyes kiemelt haláloki főcsoportok szerinti halálozás időbeli alakulásának vizsgálatát;
- egyes kiemelt haláloki főcsoportok szerinti halálozás területi különbségeinek vizsgálatát;
- a rosszindulatú daganatok megbetegedési mutatóinak időbeli alakulását és a megyét járási
szinten jellemző területi különbségek vizsgálatát.

Fentiek mellett a 11. osztályos diákok körében elvégzett, legális és illegális szerhasználatra vonatkozó
kérdőíves vizsgálatunk eredményéről is beszámolunk röviden.
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Adatok, módszerek

Az

összefoglaló

Budapest

Főváros

Kormányhivatala

által

készített

halandósági

adatbázis

módszertanát alapul véve, az igényelt térképes és excel állományok felhasználásával készült. Az
eredmények interpretálása a vonatkozó szakirodalom és szerzők által korábban "Halálozási és
Megbetegedési Mutatók Információs Rendszere – Alkalmazott mutatók és értelmezésük" címmel
elkészített segédlet alapján történt.
Halálozás időbeli vizsgálata
A megye halálozásának időbeli alakulásának vizsgálatára direkt standardizálás módszere szerint
számított Standardizált Halálozási Arányszám (SHA) került kiszámításra. Az értékek megmutatják,
hogy hogyan alakult volna nemenként az adott terület (Heves megye és Magyarország) adott évi
halálozása, amennyiben az adott területen lakó férfiak illetve nők koreloszlása megegyezett volna az
1976-os standard európai koreloszlással. Ezzel a módszerrel az eltérő korösszetételből fakadó
torzítást kiküszöbölve összehasonlítható válik a megyei és országos eredmény.

A területi különbségek ábrázolásához a járási szintű térképek az alábbi diagnosztikus
csoportokra készültek:
Vizsgált halálokok
 Rosszindulatú daganatok (BNO-10.: C00-C97)
 Keringési rendszer betegségei (BNO-10.: I00-I99)
 Légzőrendszeri betegségek (BNO-10.: J00-J99)
 Emésztőrendszeri betegségek (BNO-10.:K00-K93)
 Külső okok (BNO-10.:V01-Y98)

- A területi különbségek ábrázolásához a korai halálozás (15-64 év) mutatóit választottuk, az adatokat
a stabilizálás miatt 5 évre aggregáltuk (2012-2016). Az ábrák az adott halálozás országos átlagtól
(mint viszonyítási alaptól, értéke 1,00) való területi eltéréseit jelenítik meg. A halálozás térképes
megjelenítéséhez korrigált Standardizált Halálozási Hányadosokat (SHH) használtunk, melyeket
százalékos konvertálás nélkül tüntettünk fel.
SHH = 1,00  országos átlaggal megegyező halálozás
SHH > 1,00  országos átlagot meghaladó halálozás
SHH < 1,00  országos átlagnál kedvezőbb halálozás
Az SHH ebben az esetben a területi egységben tapasztalt halálesetek számát viszonyítja egy várt
értékhez (abban az esetben következne be ennyi haláleset, amennyiben a korspecifikus halálozási
arányszámok megegyeznének a standardul választott hazai átlaggal).
Az alacsony esetszámokból fakadó instabilitást a több évre és széles korcsoportra történő összevonás
mellett a hierarchikus Bayes becsléssel történő térbeli korrekció szolgálta. Ez a módszer lehetőséget
nyújt arra, hogy figyelembe vegyük a vizsgált mutató térbeli elrendeződését/eloszlását is, így a
stabilizálás során a teljes vizsgált terület átlagához való simítás mellett a helyi átlagok is hatással
bírnak az eredményre.

5

Az országos halálozási szintnél nagy valószínűséggel magasabb halálozási kockázatú területek
azonosítására az utólagos valószínűséget (Posterior Probability) alkalmaztuk. Ennek értéke azt
mutatja meg, hogy az adott területen mekkora a valószínűsége annak, hogy a halálozási kockázat
magasabb az országos halálozási szintnél. A térképeken azon területek kerültek megjelölésre
pontozással, ahol ez a valószínűségi érték magas (vagyis nagyobb volt, mint 0,8), illetve alacsony
(vagyis kisebb, mint 0,2), és ezen területek eredményeit tekintettük statisztikailag megalapozottnak.
A megbetegedési fejezetben vizsgált betegségcsoport
 Rosszindulatú daganatok (BNO-10.: C00-C97)
- Megbetegedési adataink és térképeink forrásaként szintén a halálozási adatoknál leírt adatbázis
2018. évi verziója szerepelt. A szerzők megbetegedési adatai a Nemzeti Rákregiszter állományaiból
származnak. A Standardizált Megbetegedési Arányszám (SMA) és a Standardizált Megbetegedési
Hányados (SMH) a halálozásnál leírt módszereken alapul, értelemszerűen új betegség esetek és nem
halálozások képezik az alapját. Az SMA esetében ebben az esetben is az 1976-os standard európai
kormegoszlás adta a számítás alapját, az SMH kapcsán pedig szintén az országos átlag volt a
viszonyítási alap, melyet 1,00-nek tekintünk. A módszertan egyéb részletei megegyeznek a
halálozásnál leírtakkal.
Mivel a Nemzeti Rákregiszterhez hasonló validitású, magas evidenciájú irodalmi ajánlásokon alapuló,
országos összehasonlítást lehetővé tevő megbetegedési adatbázis jelenleg nem áll
rendelkezésünkre, ezért a megbetegedési rész a rosszindulatú daganatokra korlátozódik.
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Demográfia
Strukturális demográfia

Megyénk lakónépességének száma 2016. december 31-én 296927 fő volt (2015. december 31-én:
299219 fő, ez 0,77%-os lakosságszám csökkenést jelez egy év alatt). Megyénk legnépesebb járása
az Egri: a megye népességének 28%-a élt itt 2016. december 31-én (1. ábra). A strukturális
demográfiai mutatókban a tavalyi összefoglalónkban közöltekhez képest nem ábrázolódott érdemi
változás.
1. ábra Heves megye járásai – a lakónépesség arányában feltüntetve (2016. december 31.)

A népesség egyes korosztályainak létszámviszonyait a korfával jellemezzük (2. ábra), a korcsoportos
népesség számában beállt változások pontosabb szemléltetése érdekében pedig 2013 és 2017
adatait hasonlítottuk össze. Megyénk korfáját megtekintve és a hazánk egészét jellemző
eredményekkel összevetve az alábbiakat fontos kiemelnünk:
- A 65 évnél idősebbek nagyobb létszámot mutattak, mint a 0-14 évesek (100% feletti
öregedési index - elöregedés) megyénk eredményei esetében, melyet a korfa ún. urna alakja
is alátámaszt (a korfa alsó részének a relatíve alacsony részarányú gyermekpopulációból
eredő beszűkülése). Ezt a jelenséget az ország egészét leíró korfánál a fentiekben vázoltnál
kifejezettebben láthatjuk.
- A női túlsúly már az 50-54 évesek esetében felismerhető, és ez a sajátosság megyénk és az
ország korfáját mindkét vizsgált évben egyaránt jellemzi.
- Mind a korösszetételben, mind a nemi megoszlásban látható sajátosság a megelőző év
összefoglalójában

közöltekben

is

ábrázolódott

összehasonlításra), változást nem észleltünk.
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(2011.

és

2015.

adatai

kerültek

2. ábra Magyarország és Heves megye összehasonlító korfája (2013. január 1. a körvonalak, 2017.
január 1. pedig a színes sávok által került megjelenítésre)
Magyarország

Heves megye

Népmozgalom
A népmozgalom a lakosság számában bekövetkező változásokkal foglalkozik. Ezen változások végső
sorban 3 folyamatra vezethetők vissza: a születések, a halálozások (együttesen természetes
népmozgalom) és a migráció eredőjének tekinthetők. Elemzésünkben a természetes népmozgalom
folyamatai közül mindkettő eredményeit, a migráció kapcsán pedig az ország határain belüli
vándorlást emeljük ki, és ezeket ezer lakosra viszonyított arányszámokkal mutatjuk be (1. táblázat).
1. táblázat Heves megye és járásainak legfontosabb népmozgalmi mutatói az Észak-Magyarország régió és
Magyarország átlagának tükrében (2016. évre számított, zárójelben a 2014-es eredmények)

Népesség, népmozgalom, 2016.

Élveszületés

Bélapátfalvai járás
Egri járás
Füzesabonyi járás
Gyöngyösi járás
Hatvani járás
Hevesi járás
Pétervásárai járás
Heves megye
Észak-Magyarország régió
Magyarország

8,5
8,1
10,0
8,8
8,7
14,0
9,8
9,4 (9,2)
10,3 (9,9)
9,5 (9,3)

Belföldi
Természetes
vándorlási
szaporodás/fogyás
különbözet
ezer lakosra
21,3
-12,9
3,1
12,3
-4,2
-1,7
15,0
-5,1
-4,6
14,8
-6,0
-2,9
14,9
-6,2
3,5
14,8
-0,8
-3,9
17,5
-7,8
-6,5
14,5 (13,8)
-5,1 (-4,6) -1,8 (-2,3)
14,4 (14,3)
-4,2 (-4,4) -3,4 (-4,9)
12,9 (12,8)
-3,5 (-3,5)
Halálozás

Megyénket a hazai átlagnál kedvezőtlenebb élveszületési és halálozási mutatók jellemezték, melyek
eredőjeként számított természetes fogyás így szintén kedvezőtlenebb volt az országos eredménynél.
A belföldi vándorlási különbözet vonatkozásában a régiós átlaggal összehasonlítva megyénket kisebb
mértékű elvándorlás jellemzi. Megyénk járásai igen nagy változatosságot mutatnak mindegyik
népmozgalmi

mutató

esetében:

az

élveszületés

és

halálozás

esetében

a

legjobb

és

legkedvezőtlenebb járás eredménye között 1,7-1,6 szoros eltérés látható. A természetes fogyás
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kapcsán a Hevesi járást emeljük ki a (0-át közelítő érték), melyet a járás kiugró élveszületési mutatói
magyarázhatnak. Megyei szinten a legkisebb elvándorlás az Egri járást jellemezte.
A megyei, regionális és országos adatokat a tavalyi összefoglalónkban leírtakkal összevetve azt
láthatjuk, hogy mindhárom területi egységet csökkenő élveszületési arányszámok jellemzik, melynek
üteme mindhárom esetben hasonló mértékű. A halálozás kapcsán szintén kedvezőtlen irányúak a
változások, azonban a Heves megyében tapasztaltható eltérés jelentősebb, amely így a természetes
fogyás növekedésében is jellemzi megyénket.

Haláloki struktúra és részletes haláloki elemzés
A haláloki struktúra ismerete a népegészségügyi prioritások kialakításához fontos információkat
szolgáltat. Heves megye 15-64 éves korosztályra vonatkozó haláloki struktúráját a Magyarország
egészére jellemzővel összevetve a 3. ábrán láthatjuk.
3. ábra Heves megye és Magyarország haláloki struktúrája (15-64 éves lakosok, 2012-2016)

A kiemelt haláloki főcsoportokra fókuszálva: mind megyénket, mind Magyarország egészét vizsgálva a
férfiak esetében a rosszindulatú daganatokat a keringési rendszer betegségei, majd a külső okok, az
emésztőrendszeri betegségek és a légzőrendszeri betegségek követték (hasonlóan a tavaly közölt
2009-2013 évek eredményeihez).
Megyénk 15-64 éves női lakossága esetében a rosszindulatú daganatok, keringési rendszer
betegségei, emésztőrendszeri betegségek, külső okok és légzőrendszeri betegségek sorrend
ábrázolódott (Magyarország esetében ezzel szemben a légzőrendszeri betegségek és a külső okok
főcsoportja szerepelt a haláloki struktúra utolsó két helyén). A korábbi évek (2009-2013)
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eredményeivel összevetve egyedül hazánk esetében található eltérő sorrend, amely egyedül a
haláloki sor két utolsó főcsoportját érintette, minimális részaránybeli (százalékos) különbséget takarva.
Heves megye korai (15-64 éves lakosság) halálozási viszonyainak időbeli alakulását (2007 és 2016
között, Standardizált Halálozási Arányszám 100000 lakosra; direkt standardizált mutató –
továbbiakban SHA) haláloki főcsoportok szerint, nemenként vizsgáltuk. Célunk azon nagyobb haláloki
egységek (ún. BNO főcsoportok) azonosítása volt, amelyek esetében a kisebb területi egység (vagyis
megyénk) mutatói trendjüket vagy egyéb attribútumukat (pl. nemi különbség) tekintve jelentős eltérést
mutatnak a hazánk egészére jellemzőtől.
Az időbeli változás mellett 2012-2016 összevont adatait (indirekt módszerrel standardizálva,
viszonyítási alap az erre az időszakra vonatkozó országos átlag) térképes formában ábrázoltuk,
lehetőséget teremtve a korai halálozás megyén belüli járási szintű értékeléséhez. A mutató ebben az
esetben a Standardizált Halálozás Hányados volt (SHH, nem százalékos formában kifejezve).

Rosszindulatú daganatok
Heves megye 15-64 éves férfi lakossága esetében az SHA – trendjét tekintve – a hazai átlag
esetében látható kismértékű csökkenést (kisebb ingadozásokkal) összességében követte, azonban a
teljes vizsgált időperiódusban a hazai átlagnál kedvezőtlenebbnek bizonyult. A rosszindulatú
daganatok a megyei nők esetében az évenkénti hazai átlagot jellemző, igen kismértékben csökkenő
nem

trendet

követték:

jelentős

ingadozás

mellett

2016

eredményei

kis

mértékben

de

kedvezőtlenebbek voltak a 2007-ben tapasztalhatónál (4. és 5. ábrák).
A rosszindulatú daganatok megyén belüli területi mintázatát járási szinten elemezve az alábbiakat
láthatjuk:
-

A 15-64 éves férfi lakosság körében az Egri és a Gyöngyösi járás kivételével (itt a
viszonyítási alapot követte a mutató értéke) a hazai átlagot meghaladó SHH esetében a
véletlen szerepe kellő biztonsággal elvethető volt.

-

A nők körében egyedül a Füzesabonyi járásban találtunk ilyen eltérést (6. és 7. ábra).
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4. ábra A rosszindulatú daganatok okozta korai halálozás (BNO-10.: C00-C97) időbeli alakulása Heves
megyében és hazánkban (férfiak; 15-64; 2007-2016)

5. ábra A rosszindulatú daganatok okozta korai halálozás (BNO-10.: C00-C97) időbeli alakulása Heves
megyében és hazánkban (nők; 15-64; 2007-2016)
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6. ábra

7. ábra
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A keringési rendszer betegségei
A haláloki főcsoport időbeli változását megyénk egészére vizsgálva az alábbiakat láthatjuk (8. és 9.
ábra):
- Bár a férfiak körében mind a megyei, mind a hazai mutató összességében csökkenő
tendenciát mutat, megyénk eredményeiben 2010-ig emelkedés, majd a hazai átlag ütemét
meghaladó csökkenés látható, így 2013 esetében már az országos átlag alatti értéket
láthatunk. Ezt követően ismét kedvezőtlen irányba változott a mutató, így 2016-ban már
meghaladta az országos átlagot. A 2007 és 2016 közötti tendenciát összefoglalva a
fentiekben leírt ingadozások ellenére is kismértékű csökkenés látható megyénk esetében.
- A megyei nők korai halálozását – szemben a hazai átlag kismértékű, de közel folyamatos
csökkenésével – igen jelentős ingadozások jellemzik, melynek köszönhetően 2007 és 2016
eredményei között a csökkenés így 10% alatt maradt.
A férfiak keringési betegségek okozta korai halálozásának 5 évre összevont adatai alapján 4 járás
esetében hazai átlagot meghaladó (Bélapátfalvai, Füzesabonyi, Hatvani, Hevesi), egy esetében (Egri
járás) pedig hazai átlagnál kedvezőbb eredmény látható, melyek közül minden felsorolt járási eltérés
(függetlenül attól, hogy kedvező vagy kedvezőtlen irányú) statisztikailag megalapozottnak bizonyult
(10. ábra).
A nők esetében a haláloki főcsoport területi mintázata összességében hasonlóan alakult, azonban
körükben a Bélapátfalvai, Füzesabonyi, Gyöngyösi és Hatvani járásokban látható hazai átlagnál
kedvezőtlenebb, statisztikailag is megalapozott korai halálozás. Az Egri járás a nők körében is a
férfiaknál leírt, kedvező irányú eltérést mutatta a hazai átlagtól (11. ábra).
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8. ábra A keringési rendszer betegségei okozta korai halálozás (BNO-10.: I00-I99) időbeli alakulása Heves
megyében és hazánkban (férfiak; 15-64; 2007-2016)

9. ábra A keringési rendszer betegségei okozta korai halálozás (BNO-10.: I00-I99) időbeli alakulása Heves
megyében és hazánkban (nők; 15-64; 2007-2016)
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10. ábra

11. ábra
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A légzőrendszeri betegségek
A főcsoport okozta halálozás értéke a járási férfiak körében az évenkénti országos átlagnál 2008,
valamint 2015 és 2016 kivételével minden vizsgált évben alacsonyabb volt. A tendencia nem követte a
hazai átlagnál tapasztalható kismértékű csökkenést: A 2012-ig látható csökkenést jelentős emelkedés
követte, így 2016 eredményei meghaladták a 2007-ben regisztráltat (12. ábra).
A nők esetében megyénk mutatóját igen jelentős ingadozás jellemzi (hazai átlagnál kedvezőbb és azt
meghaladó értékek is láthatók), tendenciájában összességében először csökkenés, majd emelkedés
mutatkozik. Hazánk átlaga esetében – feltehetőleg a nagyobb esetszámból fakadó stabilizáló hatás
okán – jóval kisebb ingadozások láthatóak, 2007 és 2016 értékei pedig közel azonosak (13. ábra).
A légzőrendszeri betegségek területi különbségei Heves megye járásaiban:
- A légzőrendszeri betegségek kiemelését elsősorban a csoportba tartozó, elkerülhetőnek
tekinthető halálokok (pl. tüdőgyulladás 0-74 éves korban) indokolják, hiszen a korábbi
fejezetben láthattuk, hogy a főcsoport haláloki súlya jelentősen kisebb a már tárgyalt
rosszindulatú daganatok vagy keringési rendszer betegségei körében tapasztaltnál. A
légzőrendszeri betegségek halálozási főcsoportja kapcsán jelentős nemi különbség látható,
mivel a 15-64 éves nők körében 2 járás is hazai átlagot szignifikáns módon meghaladó
halálozással bírt, a férfiak körében nem azonosítható ilyen területi egység (14. és 15. ábra).
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12. ábra A légzőrendszeri betegségek okozta korai halálozás (BNO-10.: J00-J99) időbeli alakulása Heves
megyében és hazánkban (férfiak; 15-64; 2007-2016)

13. ábra A légzőrendszeri betegségek okozta korai halálozás (BNO-10.: J00-J99) időbeli alakulása Heves
megyében és hazánkban (nők; 15-64; 2007-2016)
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14. ábra

15. ábra
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Emésztőrendszeri betegségek
A főcsoport okozta halálozás időbeli alakulását a 16. és a 17. ábrán láthatjuk. Megyénk eredményei a
férfiak körében 2009-ig igen szorosan követték az évenkénti hazai átlagnál látható csökkenést, ezt
követően megyénk kedvező irányú tendenciájának üteme viszont már elmaradt az országos átlagnál
láthatótól egészen 2015-ig. Az utolsó vizsgált évben Heves megye ismét kedvezőbb korai
halálozással volt jellemezhető, mint Magyarország. Értékét tekintve 2008, 2009 és 2016 kivételével
minden vizsgált évben megyénk halálozási mutatója volt a magasabb a két vizsgált területi egység
közül.
A 15-64 éves nők körében szintén csökkenő tendencia látható, azonban ebben az esetben a megyei
eredmények 2008, 2012, 2014 és 2016 kivételével minden vizsgált évben kedvezőbbek voltak az
évenkénti hazai átlagnál. Azt is kiemeljük, hogy megyénk mutatója a csökkenés ütemét tekintve jól
közelítette a hazai átlagnál láthatót (17. ábra).

A megye korai halálozásának területi különbségeit vizsgálva azt látjuk (indirekt standardizálás), hogy
két nyugati járás (Hatvani és Gyöngyösi) 15-64 éves korcsoportjának 5 évre összevont halálozása a
férfiak esetében hazai átlagot kismértékben meghaladó eredményt mutatott, mely eltérés
statisztikailag megalapozott volt. A hasonló korú nők okspecifikus korai halálozása ezzel szemben
egyetlen járásban sem mutatott hazai átlagnál szignifikáns mértékben kedvezőtlenebb eredményt (18.
és 19. ábra).
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16. ábra Az emésztőrendszeri betegségek okozta korai halálozás (BNO-10.: K00-K93) időbeli alakulása Heves
megyében és hazánkban (férfiak; 15-64; 2007-2016)

17. ábra Az emésztőrendszeri betegségek okozta korai halálozás (BNO-10.: K00-K93) időbeli alakulása Heves
megyében és hazánkban (nők; 15-64; 2007-2016)

20

18. ábra

19. ábra
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Külső okok által okozott halálozás
A betegségcsoport okozta korai halálozás Standardizált Halálozási Arányszámmal jellemzett, időbeli
változását vizsgálva a férfiak körében a megye eredményei 2007 kivételével kedvezőtlenebbek voltak
a hazai átlagnál, melynek csökkenő tendenciája a megye esetében az ingadozások ellenére is
beazonosítható (20. ábra). A nők esetében a megyei mutató az évenkénti hazai átlag változásánál
látható folyamatos, igen enyhe csökkenő tendenciával szemben jelentős ingadozást mutatott, mely
miatt hazai átlag alatti és azt meghaladó értékekkel egyaránt jellemezhető volt. Összességében 2016
eredménye körükben kedvezőbb volt nem csak az adott évi hazai átlagnál, hanem a megyét 2007-ben
jellemző értéknél is (21. ábra).
A megye korai halálozásának területi különbségeit vizsgálva azt látjuk (indirekt standardizálás), hogy a
főcsoport okozta korai halálozás 5 éves összevont adatai alapján egyedül a férfiak körében és csak a
megye keleti részében, két járásban (Bélapátfalvai, Füzesabonyi) látható olyan hazai átlagot
meghaladó eredmény, amely statisztikailag is megalapozottnak bizonyult (22. és 23. ábra).
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20. ábra A külső okok miatti korai halálozás (BNO-10.: V01-Y98) időbeli alakulása Heves megyében és
hazánkban (férfiak; 15-64; 2007-2016)

21. ábra A külső okok miatti korai halálozás (BNO-10.: V01-Y98) időbeli alakulása Heves megyében és
hazánkban (nők; 15-64; 2007-2016)
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22. ábra

23. ábra
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Megbetegedési mutatók
Az egészségügyi ellátórendszer szükségletekhez igazított kapacitásainak tervezése, a betegségteher
(családra és társadalomra egyaránt nehezedő) mérése, valamint az egészségfejlesztési programok
tervezése és hatékonyságuk elemzése a megbetegedési mutatók ismeretét igényli. Heves megye
korai (15-64 éves lakosság) megbetegedési viszonyainak időbeli alakulását (2007 és 2013 között,
Standardizált Megbetegedési Arányszám – a továbbiakban SMA) a rosszindulatú daganatokra
vonatkozóan, nemenként vizsgáltuk. Célunk ezzel az volt, hogy azonosítsuk azt a nemet, amely
esetében a megye mutatói trendjüket vagy tendenciájukat tekintve jelentős eltérést mutatnak a hazánk
egészére jellemzőtől.
Az SMA vizsgálata során hazánk évenkénti megbetegedési mutatói a vizsgált időszakban a
kismértékű ingadozás ellenére stagnálással voltak jellemezhetők a 15-64 éves férfiak esetében.
Heves megye eredményeiben 2007-2008 között emelkedés, majd csökkenő tendencia volt észlelhető,
melyet 2012-2013-ban és 2016-ben ismét kismértékű emelkedés követett. A megye esetében
összességében csökkenés azonosítható, azonban azt is fontos kiemelnünk, hogy ezen kedvező
tendencia ellenére megyénk eredményei minden vizsgált évben meghaladták a hazai átlagot (24.
ábra). A nők körében az évenkénti hazai átlagnál szintén kedvezőtlenebb megyei eredményeket
láthatunk, melyek összességében szintén csökkenő tendenciát mutatnak, valamint a férfiaknál leírt
ingadozások is ábrázolódtak, bár jóval kisebb amplitúdóval. Fontos kiemelni, hogy szemben a hazai
átlag kismértékű emelkedésével a megyénket jellemző csökkenés nem elhanyagolható, így 2016-ban
már az országos átlagnál kedvezőbb eredmény látható (25. ábra).
A területi különbségeket a járásonként számított Standardizált Megbetegedési Hányadossal
(továbbiakban SMH) jellemeztük.
- A főcsoport okozta korai halálozás a férfiak körében a megyei járások területén (a Gyöngyös
kivételével) hazai átlagot kisebb vagy nagyobb mértékben meghaladó és statisztikailag megalapozott
eredménnyel voltak jellemezhetők (26. ábra). A nők körében a Bélapátfalvai, Egri és Hatvani járások
eredménye bizonyult hazai átlagot meghaladónak és statisztikailag szintén megalapozottnak (27.
ábra).
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24. ábra Az újonnan felismert rosszindulatú daganatok standardizált megbetegedési mutatójának
(SMA) időbeli alakulása Heves megyében és hazánkban (férfiak; 15-64; 2007-2016)

25. ábra Az újonnan felismert rosszindulatú daganatok standardizált megbetegedési mutatójának
(SMA) időbeli alakulása Heves megyében és hazánkban (nők; 15-64; 2007-2013)
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26. ábra

27. ábra
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Szerhasználati szokások felmérése a megye 11. osztályos tanulói körében

A salgótarjáni Kábítószer Egyeztető Fórum (továbbiakban KEF) és a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztálya kezdeményezésére a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztálya és az egri KEF, a megyei és városi egészségfejlesztési munka fejlesztéséhez/javításához
szükségesnek tartotta a helyi viszonyok megismerését szerhasználati szokások tekintetében.
Ezen kezdeményezés eredményeként Heves megye valamennyi 11. osztályos tanulóinak legális és
illegális szerekkel kapcsolatos ismereteit/jellemzőit önkitöltős kérdőívek segítségével vizsgáltuk 2018.
február-március hónapban. Munkánk során 28 intézménybe jutottunk el, ahol kortárs kérdezőbiztosok
(VDT tagok) segítségével 119 osztályban, 2417 diákot értünk el.
Céljaink az alábbiak voltak:
•

Megismerjük a tanulók szerhasználati szokásait.

•

Megbecsüljük, hogy milyen nehezen tudnak szerhez jutni.

•

Összefüggéseket keressünk a tanulók egyes jellemzői (nem, iskolatípus, anyagi helyzet,
család struktúra stb.) és a szerhasználat között.

A felvett és elemzésre alkalmas kérdőívekből (2406 db, az összes 11. osztályos diák 88,62%-a)
adatbázist hoztunk létre, melynek statisztikai elemzését végeztük el. A vizsgálat főbb megállapításai:
-

A legális élvezeti szereket (sör, bor, tömény, cigaretta) kevésbé tartják veszélyesnek.

-

A válaszadók 30%-a már próbált illegális szert (13 gyakori szerre kérdeztünk rá), a
kipróbálás legfőbb okai a kíváncsiság és a „haverok” voltak.

-

A kipróbált illegális szerek között leggyakrabban a nyugtató, a marihuána és a biofű
szerepelt.

-

A legális szereket 66-86% több alkalommal próbálta/rendszeresen használja; az illegális
szerek

közül

a

nyugtatót,

a

marihuánát

és

a

biofüvet

6-11%

többször

próbálta/rendszeresen használja.
-

A kitöltők több mint 1/5-e a vizsgált 13 illegális szer közül egyet, vagy ezek közül többet
már egynél több alkalommal fogyasztotta, vagy jelenleg is használja!

-

A diákok több mint fele ismer olyan személyt, akitől be tudna illegális szert szerezni, és
minden 4. diák 2 órán belül tudna szert beszerezni.

-

A kitöltők közvetlen környezetében igen gyakori a dohányzás (10-ből 9 esetben),
lerészegedés pedig minden negyedik diák környezetében fordul elő. Az illegális szerek
közül leggyakrabban a nyugtató (diákok 8%-a), a marihuána (15%) és a biofű (11%)
használat fordul elő a környezetben.

-

A válaszadók több mint 4/5-e többnyire, vagy teljesen tisztában van az illegális szerek
hatásaival és ártalmaival. Az ártalmakról/hatásokról szerzett ismeretek minden ötödik diák
esetében az internetről, ugyanilyen arányban a szüleiktől, 15%-ban haveroktól
származnak.
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Eredményeinkben a Heves megyei 11. osztályos diákok esetében több olyan tényezőt azonosítottunk,
amelyek a szerhasználat szempontjából védő hatásúnak bizonyultak, a kockázati tényezők közül
pedig egy esetében volt az összefüggés statisztikailag is megalapozott.
A szerfogyasztás szempontjából szignifikáns védő tényezőnek bizonyult:
-

a tanulmányi átlag emelkedése („jól érzem magam az iskolában”);

-

a két szülős családforma (a gyermeket egyedül nevelő szülős családhoz viszonyítva);

-

rendszeres vallásgyakorlás (a „nem tartom magam vallásosnak” válaszadókhoz
viszonyítva);

-

amennyiben a válaszadó kapcsolata bizalmi a szüleivel, vagyis kommunikációjuk nem
csupán az iskolai történésekre korlátozódik;

-

a drogokkal kapcsolatos ismereteket felmérve azt tapasztaltuk, hogy akiket nem
érdekelnek a szerek hatásai/ártalmai védettebbek még azokkal szemben is, akik saját
ismereteiket megfelelőnek tartják.

A szerfogyasztás szempontjából szignifikáns kockázati tényezőnek bizonyult:
-

a válaszadó környezetében előforduló szerhasználó (környezetben nincs illegális
szerhasználó helyzethez viszonyítva)

Konklúzióink, melyeket a szakemberek felé prezentáltunk, valamint egészségfejlesztési munkánk
során is felhasználunk:
-

Fontos, hogy a gyermekek megfelelő forrásból származó, szakmailag alátámasztott
információt kapjanak, mely nem fokozza életkorukra amúgy is jellemző kíváncsiságukat, de
segítségükre van a döntések meghozatalában és a „nemet mondás” fejlesztésében.

-

Szülőként fontos a megfelelő kommunikáció és kapcsolat kiépítése, mely nem pusztán az
iskolai történések, vagy jegyek megbeszélését takarja.

-

A közösséghez tartozás védő tényezőként szerepelhet, feltehetőleg a minták miatt.
Vizsgálatunkban csak vallási közösségekre kérdeztünk rá, de egyéb közösségek (sport, hobbi
stb.) hasonló kedvező hatással bírhatnak a szakirodalmi adatok alapján.

-

Közvetlen környezetben előfordult szerhasználat esetén fontos annak ismerete, hogy a
gyermek kockázata a szerhasználatra emelkedik.

A vizsgálat eredményei alapján készített infografika elérhetősége:
https://create.piktochart.com/output/31168933-drog2018v1
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