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Rövidítések jegyzéke 
 

ACQIP – Ambuláns Gondozás Minőségjavítási Projekt (Ambulatory Care Quality 

Improvement Project) 

ADA – Amerikai Diabetes Társaság (American Diabetes Association) 

ADAP – Évenkénti Diabetes Felmérés (Annual Diabetes Assessment Program) 

ASD – Német Diabetes Társaság Strukturált Terápiás Munkacsoportja (Working Group 

on Structured Diabetes Therapy of the German Diabetes Association) 

BIS - Alap-Adatlap (Basic Information Sheet) 

BMI – testtömeg-index (body mass index) 

BRFSS – Viselkedési Rizikófaktorok Felmérési Rendszere (Behavioral Risk Factor 

Surveillance System) 

CDCS – Komplex Diabetes Gondozási Szolgálat (Comprehensive Diabetes Care 

Service) 

DCCT – A Diabetes Kezelésének és Szövődményeinek Vizsgálata (Diabetes Control and 

Complications Trial) 

DEMS – Diabetes Elektronikus Gondozási Rendszer (Diabetes Electronic Management 

System) 

DQIP – Diabetes Minőségjavítási Projekt (Diabetes Quality Improvement Project) 

DTTP - Diabetes Strukturált Oktatási Program (Structured Diabetes Treatment and 

Teaching Programme) 

HMO – egészségmegőrzést előtérbe helyező ellátók neve az Egyesült Államokban 

(Health Maintanance Organization) 

HPLC – magasnyomású folyadékkromatográfia (high-pressure liquid chromatography) 

IDDM – inzulin-dependens diabetes mellitus (insulin-dependent diabetes mellitus, 

jelenlegi terminológia szerint 1-es típusú diabetes mellitus) 

IDF – Nemzetközi Diabetes Szövetség (International Diabetes Federation) 

ISG – a St. Vincent Deklaráció Olaszországi Munkacsoportja (The Italian Study Group 

for the Implementation of the St Vincent Declaration) 

JEVIN vizsgálat – Jénai St. Vincent Vizsgálat (Jena's St.Vincent Trial) 
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LDL – alacsony sűrűségű lipoprotein (low-density lipoprotein) 

NHANES – Nemzeti Egészségügyi és Táplálkozási Vizsgálat (National Health and 

Nutrition Examination Survey) 

Pittsburgh EDC Study – Diabeteszes Szövődmények Pittsburghi Epidemiológiai 

Vizsgálata (Pittsburgh Epidemiology of Diabetes Complications Study) 

TRIAD – Kutatási Evidenciák Alkalmazása a Diabetes Ellátásában (Translating 

Research into Action for Diabetes) vizsgálat 

UKPDS – Egyesült Királyságbeli Prospektív Diabetes Vizsgálat (UK Prospective 

Diabetes Study) 

VA – veteránok ellátását végző egészségügyi szolgáltató az Egyesült Államokban 

(Veterans Affairs) 

WHO – Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization) 
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Bevezetés (irodalmi háttér) 
 

Történeti áttekintés 
 

Az Egészségügyi Világszervezet és a Nemzetközi Diabetes Szövetség szervezésében 

1989-ben, az olaszországi St. Vincentben az európai egészségügyi kormányzatok, a 

cukorbeteg-szövetségek, a betegek ellátását végző szakemberek és a sajtó részvételével 

találkozót tartottak. Az esemény záróakkordjaként elfogadott ún. St. Vincent Deklaráció 

hangsúlyozta a diabetes fokozódó népegészségügyi jelentőségét, gondozási ajánlások és 

standardok kidolgozását szorgalmazta, és célul tűzte ki a cukorbetegséggel kapcsolatos 

morbiditás és mortalitás csökkentését [1]. 

Az akcióprogram kiemelt célként kezelte a cukorbeteg-gondozás minőségének 

ellenőrzésére és javítására szolgáló rendszer kidolgozását is. A találkozó résztvevői 

felismerték, hogy e célok eléréséhez a modern információs technológia elengedhetetlenül 

szükséges [1]. Az ennek alkalmazásával foglalkozó munkacsoport több éves nemzetközi 

egyeztetés és véleményezés után összeállította a diabetes szempontjából legfontosabbnak 

tartott kérdésekből és vizsgálati eredményekből álló változók listáját. Ezek az adatok 

alkotják a tulajdonképpeni alap-adatlapot (Basic Information Sheet; BIS), amely a 

gondozás szempontjából nélkülözhetetlen, s így a cukorbeteg-ellátás valamennyi szintjén 

vizsgálandó paramétereket tartalmazza [2] (1. ábra). 

Az alap-adatlap nem csupán a szükséges változók listájából áll, hanem azok egységes 

definícióját is tartalmazza, mely így valóban alkalmas a széleskörű, akár nemzetközi 

diabetológai minőségellenőrzésre, összehasonlításra. A munkacsoport tagjai kidolgozták 

az alap-adatlap egyoldalas kérdőív változatát, valamint annak számítógépen tölthető 

szoftver formáját is [2]. 

Európa különböző részein a helyi jellegzetességeket is figyelembe vevő alap-adatlap 

változatokat fejlesztettek ki. Az Egyesült Királyságban pl. a St. Vincent Deklaráció 

Munkacsoport az alap-adatlappal kompatibilis rendszert fejlesztett ki, azonban felismerve 

a széleskörű alkalmazás nehézségeit, az egyes változók lépcsőzetes bevezetését javasolta. 
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Az ún. belépési szinten még csupán a betegek jellemző demográfiai és diabetes-

klasszifikációs adatai szerepelnének – a gondozási folyamatot jellemző változókkal, - 

míg a betegek állapotát mérő kimeneteli mutatókat csak fokozatosan, két lépcsőben 

vezetnék be (átmeneti és ajánlott szint) [3]. A változók listája azt is lehetővé tette, hogy a 

fenti paramétereket beépítsék már működő diabetesgondozó programokba, és ennek 

felhasználásával olyan rendszereket dolgozzanak ki, amelyek a minőség biztosítására is 

alkalmasak lehetnek [4] [5]. 

 
1. ábra. Az Alap-Adatlap (Basic Information Sheet – BIS) eredeti, 2 oldalas, angol nyelvű változata. 
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A St. Vincent Deklaráció elvei a magyarországi cukorbeteg-ellátásra is jelentős hatást 

fejtenek ki. Az Egészségügyi Minisztérium „A felnőttkori diabetes mellitus háziorvosi 

ellátása” c. Szakmai Protokolljában az alap-adatlappal kompatibilis minőségi indikátorok 

listáját, ill. az ezekhez tartozó megfelelőségi szinteket határozza meg. A Belgyógyászati 

Szakmai Kollégium és a Magyar Diabetes Társaság Szakmai Irányelve pedig külön 

fejezetben foglalkozik a betegellátás minőségével. Ez utóbbi céljának megfelelően 

konkrét indikátorokat nem határoz meg, csupán kijelöli a muatók lehetséges fajtáit (pl. 

folyamatindikátorok, kimenteli mutatók). [6] [7] 
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Az Egyesült Államokban, ahol az európai szocializált egészségüggyel szemben a 

betegellátás elsősorban piaci szemléletű, a minőségellenőrzésnek is nagyobb 

hagyományai vannak. Az egészségügy szerkezetének piaci verseny indukálta változása a 

minőségellenőrzést az 1990-es évek óta a klinikai kutatás homlokterébe emelte. Míg 

1984-ben az amerikai a lakosság 84%-a tartozott ugyanis a hagyományos, a szükségesnek 

tekintett ellátást korlátlanul finanszírozó biztosítási formába, addig ez az arány a 80-as 

évek végére 56%-ra csökkent, és a 90-es évek közepére már a biztosítottak 95%-a 

valamilyen formájú korlátozott („managed care”) biztosítási rendszerhez tartozott [8] [9]. 

A „managed care” tulajdonképpen olyan egészségügyi ellátást jelent, amikor a beteg és 

az ellátó közötti kapcsolatot egy hatóság felügyeli, és meghatározza, hogy adott 

helyzetben a beteg mely egészségügyi szakemberekhez fordulhat, és milyen 

beavatkozásokat, vizsgálatokat lehet elvégezni. Ezek a szervezetek egyértelműen a 

hatalmas mértékben növekvő egészségügyi kiadások csökkentését célozták (a 

diabetesszel kapcsolatos költségek az USA egészségügyi kiadásainak 14%-át alkotják). 

Egységes elveket követve nagyobb hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, és standard 

kezelési stratégiák, irányelvek, ajánlások kidolgozásával egységesíthetik a cukorbetegek 

ellátását. Ugyanakkor megszorítva a specialistákhoz történő beutalás lehetőségét 

bizonyos betegcsoportok ellátása romolhat is. Mindezen kérdések vizsgálata szükségessé 

tette minőségellenőrzési folyamatok beindítását és minőségi mutatók kidolgozását [8] [9]. 

A „managed care” szervezetek akkreditálásával foglalkozó hatóság egészen a 90-es évek 

végéig csupán a betegellátás folyamatát ellenőrizte (pl. a szemészeti vizsgálatok 

gyakoriságát), s ezen adatokat a biztosítást vásárlók számára a döntés elősegítése céljából 

hozzáférhetővé tette. 1997 óta a betegellátás minőségének ellenőrzésében a mennyiségi 

vizsgálatok mellett már a klinikai mutatókat is felhasználják [10]. 

1998-ban az Amerikai Diabetes Társaság (ADA) a Diabetes Minőségjavítási Projekt 

(Diabetes Quality Improvement Project – DQIP) keretében olyan, az alap-adatlapon 

találhatóhoz nagyon hasonló minőségi mutatók rendszerét vezette be, amely a 

későbbiekben lehetővé teheti majd a betegellátás nemzetközi, rutinszerű 

összehasonlítását is [11]. 
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Diabetológiai minőségellenőrzéssel, minőségjavítással 
kapcsolatos alapfogalmak 
 

A minőség fogalma többféleképpen közelíthető meg. A transzcendens minőségfelfogás 

szerint az nem definiálható, csak akkor ismerhető meg, ha érzékeljük, megtapasztaljuk. A 

„termék alapú” szerint a minőség bizonyos tulajdonságok meglétén vagy hiányán 

keresztül mérhető. A „termelés alapú” megközelítésben a minőség az előre meghatározott 

kívánalmaknak, specifikációnak történő megfelelést jelent, ami egyben a vevő 

elégedettségét is jelenti. A felhasználói megközelítés a vevők igényeit helyezi a 

középpontba, az érték alapú pedig mindezek mellett a költségeket, ill. a termék árát is 

figyelembe veszi [12] [13] [14]. 

A minőség egészségügyi definíciójának jó példája az Egészségügyi Világszervezet 

Minőségügyi Munkacsoportjának ajánlása, ami szerint a minőségnek legalább a 

következő 4 dimenziónak kell megfelelnie: 

• teljesítmény – technikai minőség 

• erőforrás felhasználás – gazdasági hatékonyság 

• kockázatkezelés – a szolgáltatással összefüggő sérülés, károsodás minimalizálása 

• páciens (vevő) elégedettsége [15][13] 

A minőség meghatározásakor az egymástól eltérő érdekek együttes figyelembe vételére 

törekszik az ún. „balanced scorecard” szemlélet, amelyben az értékelés területei 

kiterjednek a szakmai ellátást nyújtók, az igénybevevők, a működtetést végzők, valamint 

a fejlesztésekkel kapcsolatos szempontokra. [13] 

Az egészségügyben terméknek tekintjük a diagnosztikai, terápiás, ápolási, gondozási, 

szűrési folyamat során a páciens állapotában bekövetkezett változást vagy 

egészségnyereséget (pl. halálozás csökkenése, gyógyulás, életminőség javulása). [16] 

A diabetológiai minőségellenőrzés esetén a „késztermék” a cukorbeteg-ellátás, ennek 

minőségét igyekszik felmérni, ill. a hibák okait feltárni. A minőség méréséhez először ún. 

kritériumok meghatározására van szükség. Ez egy adott jellemző (pl. a 

szénhidrátanyagcsere-beállítás), amely alkalmas lehet a termék minősítésére. A kritérium 

mérésére szolgáló módszer az ún. indikátor (jelen példában a glikált hemoglobin 

mérése), amely a kritérium meghatározásának konkrét módszerét jelenti. [17] 
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Az indikátor mérhető skáláján felállított határétékek a standardok (pl. 8% feletti 

HbA1c), amelyek már konkrétan számszerűsíthetővé, összehasonlíthatóvá teszik a 

termékeket. A standardok kialakításakor használhatunk arányokat (rate-based standard), 

azaz azt mérjük, hogy a vizsgált termék mekkora hányada felel meg egy adott 

indikátorkategóriának (pl. a betegek hány százaléka használ intenzifikált inzulinkezelést). 

Ritkábban az adott indikátor átlagértékével jellemezzük az egyes csoportokat. 

Ha a minőségellenőrzést a finanszírozótól és az ellátást végzőtől független személy végzi, 

akkor azt auditálásnak nevezzük. 

A minőségellenőrzési folyamat során a betegellátás különböző dimenzióit vizsgálhatjuk, 

így lehetőség van az ellátási struktúra, az ellátási folyamat, a szövődmények, a 

rizikófaktorok (kimeneteli mutatók), valamint az életminőség és a terápiával való 

elégedettség alakulásának elemzésére. E három paraméter egymásra épül, gyakorlatilag 

megfelelő eredményminőség a másik kettő nélkül nem valósítható meg (de semmiképpen 

sem mérhető). [18] [13] 

Az egészségügyi ellátás struktúrája magában foglalja a rendszer tárgyi, emberi és 

szellemi erőforrásainak teljességét. A strukturális feltételek nem megfelelő volta (épület, 

kiszolgáló személyzet, felszerelés) igencsak megnehezíthetik a minőségi betegellátást. 

Minőségügyi értelemben a folyamat olyan tevékenységek összessége, aminek során 

valamely forrásokat alakítanak át kimenetekké. Általában három dimenziója van: 

menedzsment folyamatok, főfolyamatok és támogató folyamatok. 

Az ellátás folyamatának vizsgálata gyakorlatilag a főfolyamatok vizsgálatát jelenti, 

általában könnyen elvégezhető, hiszen az adminisztratív, finanszírozási jellegű 

adatgyűjtés során nagyon sok erre vonatkozó információt tárolnak. Mindezek alapján 

nagyobb beteganyagok, reprezentatív minták elemzésére is alkalmas. A 

folyamatindikátorok elemzése során az indikátorok vizsgáltsági gyakoriságát értékeljük, 

mely a gondozások objektív értékelésére eltérő beteganyagok esetén is alkalmas. [13] 

[17] 

A kimeneteli mutatók elemzése csak akkor lehetséges, ha ezek vizsgáltsága megfelelő. 

A végkimeneteli mutatók, a diabetes mikro- és makrovaszkuláris szövődményeinek 

végállapotát jelentik (végstádiumú veseelégtelenség, vakság, alsó végtagi amputáció, 

szívinfarktus, stroke). Kialakulásuk általában több éves / évtizedes folyamat. Elemzésük 
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is csak hosszú távon célszerű, ellenkező esetben hamis következtetésekre juthatunk. [13] 

[17] 

A köztes kimeneteli mutatók a végállapotokat megelőző patológiás elváltozásokat 

jelentik. Ezek közé tartoznak a szemen, lábon észlelhető eltérések, a mikroalbuminuria, 

az emelkedett kreatinin érték, a metabolikus paraméterek, valamint a makrovaszkuláris 

rizikótényezők (lipidek, hypertonia, dohányzás, alkoholfogyasztás, emelkedett BMI). 

Ebben a csoportban szokták említeni a terápiával való elégedettséget és az életminőség 

leírására használt változókat (pl. ketoacidosis, hypoglykemia), valamint a gazdasági 

eredményesség és a társadalmi kihatás mérését is. [13] [17] 

A minőségellenőrzés kivitelezhetőségének egyik legfontosabb feltétele az egyes vizsgált 

paraméterek pontos definiálása, egységes, lehetőleg több országban elfogadott rendszerek 

kidolgozása. Európában ezt teszi lehetővé a St. Vincent Deklaráció égisze alatt 

létrehozott Alap-Adatlap és a DiabCare program. Ez utóbbi magyar nyelven is 

hozzáférhető számítógépen tölthető formában (Microsoft DOS, ill. Windows 9x 

operációs rendszer alatt futó verzióban is: ProDiab, DiabCare Data for Windows). 

A minőségbiztosítás a rendszeresen és szabályok szerint végzett minőségellenőrzés 

során az egészségügyi ellátásban feltárt esetleges hiányosságok kijavítására törekszik, 

majd az újonnan kialakult helyzet elemzésével a minőség további javításának lehetőségeit 

keresi. Az ily módon létrejövő ciklikus folyamat során az ellátás minősége folyamatosan 

javulva ideális esetben elérheti a nagy klinikai vizsgálatokban általában jelentős 

erőráfordítással elért eredményeket. Ennek alapján a minőségbiztosítás úgy is felfogható, 

mint aminek célja az ideálisan elérhető hatásosság (’efficacy’), és a klinikumban 

megvalósuló hatékonyság (’efficiency’) közötti rés bezárása [19] [17]. 

Magyarországon a DiabCare Hungary project a cukorbeteg-ellátás folyamatos 

minőségbiztosítását tűzte ki célul, melyhez felhasználja az Európában egységes Alap-

Adatlapot. Ennek változói egy korábbi hazai pilot vizsgálat eredményei alapján is 

alkalmasnak tűnnek minőségbiztosítás céljára. A program a Népjóléti Minisztérium és az 

Egészségügyi Világszervezet közös támogatásával jött létre, a diabetes-gondozásban 

érintett országos és regionális gondozóhelyek, valamint háziorvosi praxisok önkéntes 

részvételével. A résztvevők adatait évente összegezve és kiértékelve, a hazai átlagokkal, 
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és a többi résztvevő anonim adataival összehasonlítva könyv formájában is megjelentetik. 

[20][21] [22] 

A Diabetes Minőségjavítási Projekt (Diabetes Quality Improvement Project - DQIP) az 

egyik leghatékonyabban működő minőségügyi program az Egyesült Államokban, ami 

remélhetőleg több millió cukorbeteg életére lesz jelentős hatással. A programban 

kidolgozott standardokat a Minőségbiztosítási Nemzeti Bizottság (National Committee 

for Quality Assurance) is befogadta és alkalmazza. A DQIP indikátorainak fejlesztésekor 

nem csupán egy adott rendszer minőségbiztosítására alkalmas szisztémát igyekeztek 

kidolgozni, hanem szempont volt az eltérő egészségügyi struktúrák (akár nemzetközi) 

összehasonlításának lehetővé tétele is. A rendszert nagy ellátók is elfogadták, mint pl. az 

Indian Health Service, a Veterans Administration, vagy a US Department of Defense. A 

DQIP mutatók alapvetően két csoportba sorolhatók: a felelősségi (’accountability’) és a 

minőségjavítási (’quality improvement’) mutatók. Míg az előbbieket tudományos és 

szakmai konszenzus támogatja, és széleskörben vizsgálták használhatóságukat, addig az 

utóbbiak nem alkalmasak külső összehasonlításokra, azonban az egyes gondozások 

minőségellenőrzésére, minőségfejlesztésére jól megfelelnek (1. táblázat). [11] [23] 

 
1. táblázat. Diabetes Minőségjavítási Projekt (Diabetes Quality Improvement Project - DQIP) felelősségi 
(accountability) és minőségjavítási (quality improvement) mutatói. ([11] alapján) 
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A minőség javítására alkalmazható módszerek az egészségügyi ellátórendszer különböző 

elemeit vehetik célba. 

Hagyományosan ezek az intervenciók elsősorban az egészségügyi szakembereket 

célozzák meg: Módszerei lehetnek a képzés/továbbképzés, a minőségi indikátorok 

visszajelentése (’feed-back’), ill. a szakemberek auditálása. [24] [25] 

A betegekkel kapcsolatos intervenciók közé tartoznak az anyagi érdekeltséget, ill. a 

betegek ismereteinek fejlesztését célzó beavatkozások. [24] [25] 

A szervezeti intervenciók különböző formáiban a szakdolgozók feladatainak 

átszervezése (pl. diabetes edukátor javasolhatja a Pneumococcus és influenza elleni 

vakcinációt), az adatbeviteli, adattárolási, és egyéb informatikai rendszerek átalakítása, 

ill. az utánkövetés megszervezése a legfontosabb lehetőségek. 

A pénzügyi módszerek mindhárom csoportban javíthatják a betegellátás minőségét, ez 

akár direkt finanszírozás, akár grantek formájában valósul meg. [24] [25] 

A betegségvezetés (’disease management’) általában olyan intervenciós módszerek 

kombinációját jelenti, amelyek célja a krónikus betegségben szenvedők kezelésének és 

gondozásának javítása. Eredetileg ezeket a módszereket a költségek csökkentésére 

dolgozták ki, azonban újabban a klinikai hatékonyság és a költséghatékonyság javítása is 

céljukká vált. Főként a legköltségesebb krónikus betegségek (pl. szívelégtelenség, 

arthritis, depresszió) kezelésében használatosak. [25] [26] 

Az adott betegségben szenvedő teljes populáció kezelését célozza, elsődlegesen proaktív, 

többkomponensű megközelítéssel, melynek célja a rövid- és hosszú távú kimenetel 

javítása, ill. a költségek csökkentése. Elemei gyakorlatilag a betegek azonosításától 

(regiszterek) kezdve az előbbiekben felvázolt teljes intervenciós palettáig terjednek. [26] 

A betegvezetés (’care management’, ’case management’) ezzel szemben a 

szövődmények szempontjából magas kockázatú, és ennek megfelelően legköltségesebb 

betegek gondozását igyekszik javítani. A betegvezetés során az adott beteg kezelését egy 

(nem orvos) egészségügyi szakember (’case manager’) vezeti, aki áttekinti és koordinálja 

a beteg ellátását. A betegvezetés első lépése a nagy kockázatú betegek kiszűrése, ezt 

követi adataik áttekintése, aminek alapján egyéni gondozási tervet készítenek, ill. követik 

a fejleményeket. A betegvezetést igen gyakran beépítik egyéb (pl. betegségvezetési) 

többkomponensű intervenciókba. [26] 
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Az egészségügyi struktúra vizsgálatával kapcsolatos 
eredmények 
 

Az egészségügy szerkezetének elemzése kapcsán számtalan olyan vizsgálat történt, 

amelyben a háziorvosok és a diabetológus-szakemberek cukorbeteg-gondozási 

tevékenységét vetették össze. 

Egy 80-as években készült felmérés szerint az Egyesült Államokban a cukorbetegeknek 

csak 2,5%-át látták el diabetológusok, és az arány az újabb adatok szerint is csupán 8% 

[27]. Bár a diabetes típusa szerinti megoszlás nem ismeretes, egy pennsylvaniai 

reprezentatív vizsgálat szerint gyermekkori kezdetű, 1-es típusú cukorbetegek 51%-át 

látták el diabetológusok [28].  

Az Egyesült Államokban több vizsgálat is igazolta, hogy a diabetológusok, 

endokrinológusok és belgyógyászok gyakrabban rendelik el betegeiken a különféle, 

gondozáshoz szükséges meghatározásokat, mint a háziorvosok. Ezeket az eredményeket 

mind az orvosok megkérdezésén (betegoktatás, szemészeti ellenőrzés, önellenőrzés, láb-, 

keringési vizsgálatok, vér- és vizeletvizsgálat), mind a betegkartonok auditálásán alapuló 

(vizelet mikroalbumin, glikált hemoglobin, szemészeti és lipidvizsgálatok) felmérések 

megerősítik [29] [30]. Megemlítendő azonban, hogy míg a diabetesszel közvetlenül 

összefüggő paraméterek meghatározásában egyértelműen a diabetológusok az 

aktívabbak, addig a kardiovaszkuláris prevencióban egy nagyobb (35 ezer beteget 

magában foglaló) tanulmány szerint az általános orvosok voltak alaposabbak [31]. Egyes 

szerzők a vizsgálatok gyakoribb elvégzettsége mellett kedvezőbb anyagcsere-helyzetről 

számoltak be a belgyógyászok betegei között (figyelembe véve az eltérő súlyosságú 

beteganyagokat is) [30]. A vizsgáltsági mutatók kedvezőbbek voltak továbbá a több 

beteget ellátó, ill. a városi gondozóhelyeken is [29] [30]. 

Újabb adatok bizonyos szempontból kétségbe vonni látszanak a korábbi megfigyeléseket. 

Az Amerikai Diabetes Társaság kezdeményezésére indított vizsgálat (’Provider 

Recognition Plan’) eredményei megerősítették, hogy az endokrinológusok gyakrabban 

rendelték el a különböző vizsgálatokat (szemészeti és lábvizsgálat, glikált hemoglobin, 

vizeletvizsgálat, önellenőrzés). Míg a vérnyomás vizsgáltságában nem volt különbség, 
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addig a vérzsírok meghatározását a háziorvosok végezték gyakrabban. A kimeneteli 

mutatókban nem találtak jelentős eltérést a két csoport között. Bár a többszörös 

igazítások után is szignifikánsan kedvezőbbnek mutatkozott a HbA1c vizsgáltsága, ill. a 

betegelégedettség, a szerzők konklúziója szerint az orvosok inkább individuumként 

viselkedtek, mint a specialitásuk szerinti csoport tagjaként. [32] 

Európai vizsgálatok is hasonló különbségeket tártak fel a diabetesgondozók és a 

háziorvosok tevékenységét összevetve. Egy olasz tanulmány mind a vizsgálatok 

elvégzési gyakoriságában, mind a rizikófaktorok kezelésében szignifikánsan jobbnak 

találta a diabetesgondozók teljesítményét [33]. 

Fontos, a struktúrával kapcsolatos információt adhat a gondozás földrajzi 

elhelyezkedésével kapcsolatos tényezők vizsgálata is. Dél-Németországban a 

háziorvosok által kért HbA1c vizsgálatok elemzésekor nem jelentősen, de szignifikánsan 

alacsonyabb értékeket találtak a városi körzetekben, mint a vidékiekben. [34] 

Bár vitatható, hogy az egészségügyi struktúra tárgyalásakor kell-e az egészségbiztosítás 

meglétének, vagy hiányának kérdését tárgyalni, azonban azt gondoljuk, hogy a jelenleg 

is folyamatban lévő egészségügyi reform a kérdésnek olyan jelentőséget ad, ami miatt 

külön tárgyalása mindenképpen indokolt. A ’Behavioral Risk Factor Surveillance 

System’ (BRFSS) vizsgálat az amerikai, aktuálisan nem egészségügyi intézményekben 

fekvő, felnőtt (≥ 18 éves), telefonnal rendelkező lakosság reprezentatív keresztmetszeti 

telefonos felmérése. A BRFSS 1994-es adatainak elemzésekor azt találták, hogy az 

egészségbiztosítással rendelkező betegeken az inzulinkezeléstől függetlenül gyakrabban 

végeztek lábvizsgálatot, ill. szemészeti vizsgálatot. [45] Ugyanezt erősítette meg a 

harmadik US National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) is, 

amely szerint az egészségbiztosítás megléte nem csupán a szemészeti és lipidvizsgálatok 

gyakoriságára, hanem a (BRFSS-ben nem vizsgált) kimeneteli mutatókra (HbA1c > 

9,5%) is kedvező hatással van. Ez a vizsgálat a nem intézményben fekvő amerikai 

lakosság reprezentatív mintáját vizsgálta többlépcsős klaszter-mintavételezéssel. A 

háztartásokban történt interjút követően standardizált módszerekkel egy mobil 

vizsgálóban történtek a vérvételek és a klinikai vizsgálat. [23] 

Az Egyesült Államokban elérhető különböző biztosítási formák összehasonlítása során 

egyértelművé vált, hogy az irányított betegellátást forszírozó HMO-k (Health 
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Maintanance Organization) lényegesen magasabb arányban biztosították betegeik részére 

a szükséges vizsgálatokat (HbA1c, lipidek, szemészeti vizsgálat, nephropathia szűrés), 

mint a klasszikus, az ellátást „korlátlanul” finanszírozó, ún. „fee-for-service” 

biztosítások. Feltételezéseik szerint a HMO-k jobban betartatják az orvosokkal az 

ajánlásokat, akik eltérő módon kezelik a különböző biztosítással rendelkező személyeket. 

Kiemelendő, hogy az HMO-kban könnyebben elérhető az egészségügyi ellátás, 

finanszírozzák a preventív beavatkozásokat is, amelyeket a „fee-for-service” ellátók nem 

térítenek. Felmerül emellett természetesen annak a lehetősége is, hogy az HMO-k betegei 

jobban követik az orvos utasításait, jobb a compliance-ük. [35] 

A TRIAD (Translating Research into Action for Diabetes) vizsgálatban a különböző 

amerikai egészségügyi ellátórendszereket hasonlították össze egymással. A vizsgálat 

során 6 vizsgálócentrum és ugyanazon régióban működő Veterans Affairs (VA) 

ellátóhelyek adatait hasonlították össze 2000-2002-ben. Az igen alapos, több változóra 

kiterjedő igazítást követően is a VA ellátóhelyek az összes vizsgált folyamatindikátor 

(szemészeti, láb-, lipid-, láb-, proteinuriavizsgálat, valamint influenza vakcináció) 

szempontjából kedvezőbben teljesítettek, mint a többi (piaci) egészségbiztosító. A 

kimeneteli mutatók közül a vérnyomásértékekben nem volt különbség, azonban a magas 

LDL-koleszterinnel és HbA1c-vel rendelkező betegek aránya alacsonyabb volt VA 

centrumokban. Bár az ellátórendszerek közti különbségek részletes elemzését nem 

végezték itt el, feltehető, hogy részben a VA ellátórendszerben végzett, igen kitejedt 

minőségfejlesztési projektek hatását mérte le ez a vizsgálat. [36] [37] 

Az előbbi megállapítás azért is nagyon fontos, mert a korszerű felfogás szerint az 

egészségügyi ellátórendszerek minőségbiztosítása feltétlenül szükséges. 

Magyarországon ezt az Egészségügyi- és Családügyi Miniszter Szakmai Irányelve 

minden intézmény számára kötelezővé teszi [38]. Egy Minnesotaban végzett vizsgálat 

során arra kerestek választ, hogy klinikai körülmények között (nem hatásossági 

vizsgálatokban) melyek azok a stratégiák, amelyek jelentősen befolyásolják a 

cukorbetegek ellátási mutatóit. Három nagy egészségügyi biztosító összesen közel 400 

orvosát kérdezték meg, hogy milyen típusú preventív stratégiákat használnak az adott 

ellátóhelyen, majd ezt vetették össze a betegek minőségi mutatóival. A DQIP minőségi 

mutatók igen széles határok között szórtak. Kedvezőbbek voltak a minőségi mutatók 
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azokon a helyeken, ahol legalább 2 forrásból kaptak az orvosok visszajelzést az ellátási 

mutatókról, ahol diabetes specifikus ellátási összesítőket kaptak, ahol a betegek 

betegségmenedzselési programokban vettek részt, ahol nem ’fee-for-service’ ellátást 

alkalmaztak, ahol az orvosok elégedettek voltak karrierük alakulásával. Azt is meg kell 

azonban jegyezni, hogy az ellátás változatosságát sokkal inkább a betegekkel kapcsolatos 

tényezők határozták meg, mind az ellátóhelyek jellemzői. [39] 

 

A folyamatindikátorok vizsgálata 
 

Az ellátás folyamatának vizsgálata általában könnyen elvégezhető, hiszen a szükséges 

adatokat a már működő egészségügyi könyvviteli rendszerek tartalmazzák, s így azokból 

kinyerhető. Így nagyobb beteganyagok, reprezentatív minták elemzése is elvégezhető. 

Másik fontos önálló alkalmazási területük az auditálás, melynek során a minden betegen 

elvégzendő standard meghatározások vizsgáltsági gyakoriságát értékeljük. Így a 

gondozások objektív értékelése is lehetséges, hiszen ezt a beteganyag súlyosságának 

(’case mix’) jellemzői nem torzítják, mint a kimeneteli mutatókat. Tisztában kell lennünk 

azonban azzal, hogy ez a módszer csak a hiányosságok feltárására alkalmas, pozitív 

következtetések levonása már erősen megkérdőjelezhető. 

A folyamatok vizsgálata természetesen nem csupán a hiányosságok egyszerű rögzítésére 

használható, hanem gyakran a hibák okainak feltárására is. Angol szerzők arra kerestek 

választ, vajon mi az oka a gondozásukban megfigyelt alacsony lábvizsgálati 

gyakoriságnak (60%). A betegek által kitöltött kérdőívek azt mutatták, hogy négyszer 

gyakrabban történt lábvizsgálat akkor, ha a nővér levetette a beteggel a cipőt az orvosi 

vizit előtt [40]. 

A különböző felmérések általában egyetértenek abban, hogy míg a vérnyomás, a testsúly, 

vércukor, a vérzsírok és az EKG meghatározásának gyakorisága elfogadható mértékű 

(70% feletti), addig a szemészeti, a láb és fogászati vizsgálat, a diétás oktatás, valamint a 

HbA1c és vizeletfehérje meghatározás frekvenciája lényegesen alacsonyabb a 

kívánatosnál. A diétásoktatás elmaradásának leggyakoribb okaként a beutalás hiányát 

jelölték meg, míg a beutalt betegek több mint 90%-a részt is vett a képzésben [41] [42] 

[43]. 
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Az Egyesült Államokban a folyamatindikátorok vizsgálatának cukorbetegek 

reprezentatív mintáján közel 15 éves hagyománya van. A korábban bemutatott BRFSS 

vizsgálatban először 1993-ban alkalmazták a diabetes modult, ami akkor 5 kérdésből állt. 

A BRFSS kérdőív több elemből tevődik össze. Minden államnak kötelező alkalmazni az 

ún. központi (’core’) kérdőívet. Ehhez az egyes államok szabadon adhatnak hozzá általuk 

fontosnak ítélt kérdéseket. Választhatnak az opcionális kérdőívek közül, amelyek egy-

egy speciális témával kapcsolatos standardizált kérdőíveket jelentenek (számuk 8-ról 17-

re emelkedett 2002-re). Ezek egyike a diabetes kérdőív, amit az önbevallás szerint 

cukorbeteg (nem gesztációs diabeteszes) személyeknek kell megválaszolniuk. A 2002-es 

adatok szerint az amerikai lakosság 7%-ának volt ismert diabetesze. [44] (2. táblázat) 

 
2. táblázat. Viselkedési Rizikófaktorok Felmérési Rendszere (Behavioral Risk Factor Surveillance System 
– BRFSS) Vizsgálat opcionális diabetes kérdőíve. ([44] alapján) 

 
* A BRFSS azon államonkénti koordinátorainak százaléka, akik a kérdést hasznosnak gondolták 
 

Az 1994-es BRFSS keresztmetszeti adatai szerint az akkor vizsgált populáció diabetes 

prevalenciája 4,4% volt. A megvizsgált preventív beavatkozások előző évi gyakorisága a 

következőképpen alakult: vércukor önellenőrzést végzett 78%, hallott a glikált 

hemoglobin fogalmáról 25%, felkeresi kezelőorvosát 72%, lábvizsgálat történt 61%, 

szemészeti vizsgálat történt 61%. A beavatkozások legfontosabb pozitív meghatározói 

voltak az inzulinkezelés, a fiatalabb életkor, alacsonyabb iskolai végzettség és az 
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egészségbiztosítás jelenléte. [45] Miközben 1995 és 2001 között a cukorbetegek között az 

elhízás, az ismert hyperlipidemia, az ismert hypertonia szignifikánsan gyakoribbá vált, a 

vizsgált folyamatindikátorok mindegyikében javulás következett be, és több esetben 

megközelítették a Nemzeti Egészségi Célok (National Health Objective) során kitűzött 

mértéket [46] [47] (2. ábra) 

 
2. ábra. Azon cukorbetegek (életkorra igazított) aránya, akik a megfelelő preventív beavatkozásokban 
részesültek 2001-ben, ill. a 2010-re kitűzött nemzeti egészségügyi célok az Egyesült Államokban. ([46] 
alapján) 

 
 

A folyamatindikátorokkal összefüggést mutató paraméterek vizsgálatakor természetesen 

előnyösebb jobban körülírható betegcsoportok kiválasztása. Erre alkalmas (méretben 

eléggé nagy, de homogén) betegek származhatnak a nagy egészségügyi ellátók 

adminisztratív adatbázisaiból. Az Oregon Health Plan által ellátott, alacsony jövedelmű 

cukorbetegek körében végzett felmérés során 3 folyamatindikátor (HbA1c teszt, lipid 

panel, vizelet albumin/protein meghatározás) meglétének vagy hiányának prediktorait 

vizsgálták. Legfontosabb független meghatározók a következők voltak: gondozási vizitek 

száma, az adott megyében található kórházi ágyak száma, fiatalabb életkor (18-24 év), 

olyan biztosítási forma, ahol a kezelőorvos fix jövedelmet kap, inzulinkezelés. A 

vérnyomásmérés jelenléte emelte a diétás és a diabetesszel kapcsolatos oktatás 
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elrendelésének esélyét. A hypertonia diagnózisa szintén javította a diétás oktatás 

elrendelésének gyakoriságát. [48] 

A VA betegek és orvosok körében végzett felmérés során arra keresték a választ, hogy 

mely minőségbiztosítási lépések függtek össze a folyamatindikátorokkal (HbA1c, 

lábvizsgálat, szemészeti vizsgálat, lipidek, vesefunkció). A többváltozós, igen komplex 

modellek alapján úgy tűnik, hogy azok az orvosok, akik hisznek abban, hogy az ajánlások 

alkalmazhatók a saját betegeikre, azok az ellátóhelyek, ahol a helyi vezetés jutalmazza a 

kiválóságot, ahol a külső auditok eredményeit a háziorvosok számára is elérhetővé tették, 

ill. ahol a minőségfejlesztés adott időzítés szerint zajlott, hatékonyabban végezték el a 

kötelező vizsgálatokat. [49] 

Miközben több egészségügyi ellátónál igen látványosan, szignifikánsan javultak a 

folyamatindikátorok 1995 és 2000 között, az egyes ellátók között jelentős különbségek 

maradtak. A VA ellátórendszerében a mért paraméterek minden esetben (kivéve a 

szemészeti vizsgálatot és a lipidpanelt) jelentősen jobbak voltak, mint az ugyanekkor 

végzett BRFSS-ben, és 90% feletti vizsgáltságot sikerült elérni a HbA1c és a lábvizsgálat 

esetén. [50] Ugyanebben az időszakban a kaliforniai Kaiser Permanente ellátónál a 

HbA1c meghatározások gyakorisága 64%, a lipidvizsgálaté 42% volt annak ellenére, 

hogy az évek során itt is folyamatosan javultak ezek a mutatók. Természetesen a 

folyamatindikátorok javulása ezzel együtt egyéb paraméterekre is hat, így növekedett 

ebben az időszakban a betegek gondozási viziteinek száma, nőtt a felírt gyógyszerek 

száma, a kért laborvizsgálatok száma, és gyakoribbá vált a hospitalizáció is. [51] 

Hasonlóan kedvező adatok váltak ismertté európai vizsgálatokból is. 1991 és 2001 

között a North Tyneside régiójában kialakított diabetes regiszter adatai szerint a 

folyamatindikátorok vizsgáltsága látványosan javult 2001-re, és a dohányzási szokás, a 

HbA1c, a vérnyomás, vérzsírok, és a szemfenéki status ismertsége elérte vagy 

meghaladta a 80%-ot. Továbbra is alacsony maradt azonban a testsúly és a kreatinin 

mérések gyakorisága. [52] Érdekes megfigyelés, hogy a folyamatindikátorok alakulását a 

betegek neme is meghatározza: nők esetében szignifikánsan gyakrabban történik orvosi 

vizit, HbA1c, LDL, kreatinin és a szemészeti vizsgálat. [53] 
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A kimeneteli mutatók vizsgálata 
 

A kimeneteli mutatók elemzésének igazi jelentősége csak akkor lehet, ha ezek 

vizsgáltsága megfelelő, hiszen csak így nyújthatnak valóban hasznos, valid információkat 

a betegek ellátásáról. Míg a folyamatot jellemző mutatók lényegében az aktuális 

gondozás minőségéről árulkodnak, a kimeneteli mutatók felosztása ennél lényegesen 

bonyolultabb. 

A végkimeneteli mutatók elemzése csak hosszú távon célszerű, ellenkező esetben hamis 

következtetésekre juthatunk. Mivel előfordulásuk nem gyakori (a DiabCare Hungary 

keresztmetszeti anyagában 0,5-2% közötti), így igazából csak nagy, populációs mintákon 

érdemes alakulásukat vizsgálni. Az ilyen elemzések elengedhetetlen feltétele a háttér-

populáció ismerete is [54]. 

Ezen szövődmények gyakoriságának csökkentése a St Vincent Deklaráció kiemelt céljai 

közé tartozik, így vizsgálatuk is különös fontosságot kap. Svéd szerzők Stockholm 

körzetében a diabeteszes személyekben kialakuló vakság incidenciájának 47%-os 

csökkenését találták 1991-95 között. [55].  

Egy másik közlemény az alsó végtagi amputációk esetében talált hasonló kedvező 

tendenciát, bár a csökkenés csupán az 1-es típusú cukorbetegekben volt kimutatható [56]. 

Magyarországon az amputációkkal kapcsolatos adatokat az 1970-es évektől folyamatosan 

regisztrálják, azonban a diabetesszel kapcsolatos adatok különálló elemzéséről nem 

találtunk közlést. Az 1993-1995 közötti amputációk 28,3%-a cukorbetegséggel 

kapcsolatos okok miatt történt. A szerzők a vizsgálatot megelőző 15 évben a térdmegtartó 

műtétek arányának kedvező növekedéséről számoltak be, azonban az egyes intézmények 

közti különbségek továbbra is igen jelentősek maradtak Hasonló módon nem nöevkedett 

a betegek amputáció idején regisztrált életkora sem, ami jelentősen (kb. 10 évvel) 

elmaradt a nyugat-európai átlagoktól is [57]. 

A kaliforniai Kaiser Permanente ellátási területén 1994 és1997 között vizsgálták a 

végkimeneteli mutatók alakulását. A korábbiakkal egyezően alacsony hospitalizációs 

rátát kaptak mind a szívinfarktus, mind a stroke, mind az alsó végtagi amputációk 

esetében. A stroke és az amputáció gyakorisága a vizsgált időszakban szignifikánsan 
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emelkedett annak ellenére, hogy javult a folyamatindikátorok állapota (l. korábban), ill. a 

köztes kimeneteli mutatók egy része is (HbA1c < 8%, statinkezelés). [51] 

A köztes kimeneteli mutatók összehasonlításának legfontosabb előfeltétele, hogy 

pontos definíció alapján, teljesen azonos elváltozásokat elemezzünk. Ennek 

szükségességét ismerte fel az alap-adatlapot létrehozó munkacsoport, amikor az 

összegyűjtendő változók teljes körét, mérésük módszerét, Európára egységesen, 

konszenzus alapján definiálta [2]. 

Bár nem tartoznak a klasszikus kimeneteli mutatók közé, mivel szoros összefüggésben 

állnak a szövődmények kialakulásával, itt érdemes tárgyalni a különféle kiegészítő 

kezeléseket, az inzulininjekciók számát, az önellenőrzés meglétét, a diabetesedukációt is. 

Mindezen paraméterek és a szövődmények kialakulása között szoros összefüggés 

mutatható ki [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]. 

Míg a rizikófaktorok értékeire ajánlások adnak iránymutatást, és így ezek ellenőrzése 

önmagában a megadott standardokkal összehasonlítva is lehetséges, addig a 

szövődmények gyakoriságának vizsgálata vagy egy adott gondozás követése, vagy 

hasonló beteganyagokat ellátó gondozások összehasonlításával valósulhat meg. 

Egy amerikai reprezentatív mintán a cukorbetegek ellátásának alakulását 1981 és 1991 

között vizsgálva azt találták, hogy a betegoktatás, az önellenőrzés és a szemészeti 

ellenőrzés szignifikánsan gyakoribbá vált 2-es típusú diabeteszben. A napi 1-szeri 

inzulinadagolás előfordulása jelentősen csökkent, bár továbbra is a betegek jelentős 

hányada részesült ilyen terápiában. Az inzulinadagjukat módosítók aránya is 

szignifikánsan emelkedett. Egyes szövődmények előfordulása is kedvezően alakult: 

csökkent a betegek által ismert veseérintettség, a diabeteszes szem-, és lábelváltozás 

gyakorisága. A hypertonia kezeltsége javult, de gyakoriságában, és egyéb 

makrovaszkuláris szövődmények előfordulásában nem volt különbség [67] [68].  

A kimeneteli mutatók alakulásáról a 1980-as évek végétől pontos adataok állnak 

rendelkezésre a Nemzeti Egészségügyi és Táplálkozási Vizsgálat (National Health and 

Nutrition Examination Survey, NHANES) adataiból. Az NHANES a nem intézetben 

ápolt felnőtt amerikai lakosság reprezentatív mintáját tartalmazza, amit komplex, 

rétegzett, klasztermintavételezés alapján választanak ki. A vizsgálat során egy interjút 

követően mobil vizsgálókban betegvizsgálat és vérvételek történtek. Miközben az 
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1988/94-es és az 1999/2000-es vizsgálat között nőtt az ismert diabetes prevalencia (5,4 

vs. 6,1%), az elhízott cukorbetegek aránya 55%-ra emelkedett, és a diabetes 

diagnózisának időpontja korábbra tolódott (51 vs. 47 év), nem változott az 

inzulinkezeltek aránya (31 vs. 30%), az elfogadhatóan kezelt (HbA1c, vérnyomás, 

összkoleszterin) betegek aránya nem javult jelentősen (5,2 vs. 7,3%). Az egyes faktorok 

alakulásában azonban némi kedvező változás azért megfigyelhető. Nőtt a hypertonia 

vagy a hyperlipidemia miatt gyógyszert szedők aránya, javult a szisztolés vérnyomás 

átlagértéke (138 vs. 135 Hgmm), ill. az összkoleszterin szintje (5,8 vs. 5,4 mmol/l). A 

teljes mintán a HbA1c átlagértéke 7,8% volt. [69] 

Bár a longitudinális vizsgálat eredményei javulást mutatnak, keresztmetszeti elemzésben 

a kép már nem ennyire kedvező. Az NHANES reprezentatív mintáján a kimeneteli 

mutatók legfontosabb meghatározói a biztosítás megléte, az inzulinhasználat, ill. a rassz 

(feketékben rosszabb kimenetel) voltak. [23] 

Egy pittsburghi tanulmány szerint a diabetológusok által gondozott 1-es típusú 

betegekben a HbA1c értéke szignifikánsan jobb, mint az általános orvosok betegei 

között. Az elért glikémiás kontroll szintje azonban meg sem közelíti a DCCT során 

megfigyeltet. Ezen betegek jelentős része végez önellenőrzést, és a diabetológus 

szakemberek által kezelt betegek közel fele több mint kétszer ad inzulininjekciót 

magának (megjegyzendő azonban, hogy a betegek csupán 16%-a ad több, mint 3 

inzulininjekciót naponta). Diabetes-oktatásban is csak elenyésző hányaduk részesült. 

Eredményeik szerint a HbA1c értékek csökkenésében a fokozott mértékű önellenőrzés és 

a többszöri inzulinadagolás is szerepet játszhat [28]. 

Az NHANES adatokhoz képest a VA ellátási körébe tartozó betegek kimeneteli mutatói 

(hasonlóan a folyamaindikátorokhoz) szintén kedvezőbben alakultak 1995 és 2000 

között. Javult a betegek szénhidrát-anyagcseréje, LDL-koleszterinje és vérnyomása is. 

2000-ben a vizsgált betegek HbA1c-je 87%-ban volt 10% alatt, LDL-koleszterinje 76%-

ban 3,4 mmol/l alatt és vérnyomása 52%-ban 140/90 Hgmm alatt. Feltételezik, hogy az 

országos átlagoknál kifejezettebb javulás hátterében a megkezdett minőségjavítási 

intervenciók állhatnak. Ezt támogatja az is, hogy a legkifejezettebb javulást 1995 és 1998 

között észlelték, attól kezdve a kimeneteli mutatók javulása már csak minimális volt. [50] 
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Ugyanezen ellátóhelyek keresztmetszeti elemzésében az előbbi feltételezést igazolni 

látszik, hogy a kimeneteli mutatók (HbA1c, LDL-koleszterin, vérnyomás, dohányzás) 

független meghatározói a következők voltak: számítógépes, interaktív oktatóprogramok 

használata, rendszeres továbbképzések, az ajánlások követéséről szóló minőségbiztosítási 

adatok személyreszabott biztosítása, az orvosok és nővérek közti megfelelő 

kommunikáció, a betegek átlagéletkora, ill. a rassz (feketékben rosszabb kimenetel). [49] 

A VA ellátóknál végzett másik tanulmányban a komorbiditások szerepét vizsgálták a 

cukorbetegek kimeneteli mutatóinak alakulására. Eredményeik szerint az ischemiás 

szívbetegségben szenvedő cukorbetegek több vérnyomáscsökkentő gyógyszert kapnak, 

alacsonyabb az átlagvérnyomásuk (144/78 vs. 140/74 Hgmm) és az LDL-kolesztrinjük 

(3,1 vs. 3,0 mmol/l), ill. gyakrabban részesülnek statinkezelésben. [70] 

Az európai vizsgálatok is többnyire a kimeneteli mutatók kedvező alakulását mutatják. 

Az ausztriai körzeti cukorbeteg-gondozás alakulásáról két, alapos, vidéki területek közel 

teljes beteganyagát felölelő vizsgálatból nyerhetünk információt. 1983-1984-ben a 

betegek mindegyike konzervatív kezelésben részesült, napi kétszeri inzulinkezelést 

kapott 42%. Mind az 1-es, mind a 2-es típusú betegek HbA1c értéke az amerikai 

vizsgálatokban megfigyeltnél kedvezőbb volt. 1989-1990-ben újabb felmérést végeztek 

Ausztria egy másik vidéki részén. A 60 évnél fiatalabb inzulinkezelt betegek átlagosan 3-

szori napi inzulinkezelésben részsültek, míg az idősebbek napi átlag két injekciót kaptak. 

A betegek átlagos HbA1c értéke és lipidszintjei kedvezőbbek voltak a későbbi 

vizsgálatban, bár az átlagos triglicerid és összkoleszterin még ekkor is magasabb volt az 

ajánlottnál. A későbbi felmérés során kevesebb retinopathiát igazoltak, és valamivel 

alacsonyabb volt a szívinfarktus, valamint a stroke anamnesztikus előfordulása is. A 

betegek átlagos vérnyomása mindkét vizsgálatban 140/90 Hgmm ajánlott értéket 

meghaladó volt [71] [72]. 

A centralizált diabetesgondozás és a decentralizált ellátás közti különbségek 

összehasonlítására kiváló alkalmat nyújtott a két Németország egyesítésekor végbemenő 

változások követése. 1989-1990-ben a St Vincent Deklaráció jegyében populációs mintán 

(Jéna városában, lakosság kb. 100 ezer fő) felmérték a cukorbetegek gondozásának 

minőségét, elemezve mind a folyamat, mind a kimeneteli mutatókat. Ugyanezen a 

reprezentatív populáción 1994-1995-ben megismételték az elemzést. A korábbi NDK-ban 
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a cukorbetegeket területi diabetesgondozók látták el, ahol a betegek több mint 90%-át 

regisztrálták és követték. Ezzel ellentétben az NSZK modellben nincsenek területi 

diabetes-gondozók, és a kórházi orvosok is csak ritkán láthatnak el járóbetegeket, így a 

cukorbetegek gondozása majdnem kizárólag a háziorvosok feladata. A két ország 

egyesítése után a diabetes strukturált oktatási programját (DTTP) vezették be, melyben az 

1-es típusú betegek jelentős része, a 2-es típusú betegek egy harmada vett részt. Az 

önellenőrzés eszközei elérhetővé váltak, és az 5 napos DTTP program segítségével a 

betegek inzulinkezelésének intenzifikálására törekedtek. A gyakorlatilag megegyező 

populációk összehasonlítása során azt találták, hogy 1994-1995-ben szignifikánsan 

kevesebben dohányoztak, alacsonyabb vérnyomásértékeket mértek mind az 1-es, mind a 

2-es típusú cukorbetegekben. 1-es típusú diabeteszben az inzulininjekciók száma ugyan 

emelkedett (napi 3-ról átlagosan 4-re), és az önellenőrzés is lényegesen gyakoribbá vált, 

ennek ellenére a betegek anyagcserehelyzete szignifikánsan romlott. Megjegyzendő 

azonban, hogy a betegek azon részében, akiket továbbra is diabetológus gondozott, az 

anyagcserehelyzet nem változott szignifikánsan. 2-es típusú betegekben szintén 

intenzívebbé vált a kezelés, az anyagcserehelyzet azonban nem változott szignifikánsan. 

A súlyos anyagcsere-kisiklás előfordulása sem módosult szignifikánsan, míg a korábbi 

teljes körű szemészeti kivizsgáláshoz képest csökkent az elvégzett ophthalmoscopiák 

száma (1-es típusú diabetes 76%, 2-es típusú diabetes 68%). Ezzel ellentétben a 

mikroalbuminuria vizsgáltsága szignifikánsan javult, bár a szövődmények előfordulása 

gyakorlatilag megegyezett a korábbiakkal [73]. 

A kedvező tendenciák az 1990-es években is tovább folytatódtak. 1991 és 2001 között a 

North Tyneside régiójában kialakított diabetes regiszter azon betegeiben, akik mindkét 

időpontban szerepeltek az adatbázisban, szignifikánsan javult a vérnyomás (148/82 vs. 

141/76 Hgmm) és az összkoleszterin (6,0 vs. 5,1 mmol/l), miközben emelkedett a BMI 

(28,0 vs. 28,7 kg/m2) és a HbA1c (7,2 vs. 8,2%). Természetesen ezek a számok részben a 

cukorbetegség progresszív jellegéből is következnek. A UKPDS vizsgálatban hasonlóan 

hosszú követés során is romlott a HbA1c (0,8%) és a BMI (2,1 kg/m2). A vérnyomás 

hasonlóan csökkent az intenzív kezelés hatására (16/12 Hgmm). Ez a vizsgálat jól 

szemlélteti, hogy a klinikai vizsgálatok hatásossága hogyan reprodukálható a klinikai 

gyakorlatban (hatékonyság). [52] [60] [61] 
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Egy magyarországi felmérés során Hidvégi és mtsai háziorvosok által gondozott, nem 

inzulinkezelt 2-es típusú diabeteszes betegek anyagcserehelyzetét jellemezték. Az 

átlagosan 10 éves diabetes tartamú betegek 46%-ában találtak 7.5% feletti HbA1c 

értéket, mely megközelítőleg megfelel az európai adatoknak [74]. 

A HbA1c értékek vizsgálatának egy másik lehetséges módszere, amikor adminisztratív 

adatok alapján egy adott régiót ellátó laboratórium teljes adatbázisa alapján próbálnak az 

adott régió ellátásáról informálódni. Ennek természetesen feltétele, hogy a vizsgáltság 

megfelelő mértékű legyen a cukorbetegek körében, ill. hogy a terület háziorvosai ne 

használják ezt a laborparamétert szűrővizsgálatok végzésére. Ezzel a módszerrel Dél-

Türingiában a HbA1c értékek kedvező alakulását találták 1997 és 2002 között (7,2 vs. 

6,8%). Természetesen az így kapott eredmények nem hasonlíthatóak direkt módon össze 

a populációs mintákon kapott átlagokkal, hiszen itt egy-egy beteg különböző súllyal kerül 

bele az átlagba. [34] 

Adminisztratív adatbázis felhasználásával jól követhető a gyógyszerfelhasználás 

alakulása. Az Egészségbiztosító adatainak longitudinális feldolgozása során magayar 

szerzők az orális antidiabetikumok alkalmazásában kedvező tendenciákat regisztráltak az 

1990-es évek közepétől: ritkábbá vált az elhúzódó hatású glibenclamid készítmény 

használata, mikőzben jelentősen nőtt az inzulinkezelés és a biguanid kezelés előfordulása 

az ajánlásoknak megfelelően. [75] [76] 

A korábban bemutatott izraeli vizsgálatban nem csupán a vizsgáltságban találtak nemek 

közti különbségeket, hanem a kezeltségben is. A nők kisebb hányada érte el az LDL, a 

triglicerid, ill. a HbA1c célértéket, bár ezt az eredményt a vizsgáltság különbségei is 

torzíthatták. [53] 

 

A hatékony intervenció kidolgozásának elméleti háttere 
 

A minőség javítására szolgáló intervenciós módszerek kidolgozásának első lépése a 

gondozás hiányosságainak felmérése. A prioritások meghatározásakor célszerű olyan 

célokat meghatározni, amelynek eléréséhez ismerten hatásos módszerek állnak 

rendelkezésre, ahol azonnal, vagy rövid időn belül várhatóak eredmények. A cél tehát 
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olyan minőségjavítási célok kitűzése, amelyek a legvalószínűbben javítják a kimeneteli 

mutatókat. [37] [13] 

A minőségi betegellátás során elérendő eredmények meghatározásakor nagyon fontos a 

minőségi célok és az ajánlások által kitűzött ideális kezelés céljainak elkülönítése. 

Mivel a minőségbiztosítás célja a költséghatékony célok elérése, az ajánlásokban kitűzött 

kezelési irányelvek maradéktalan átvétele csak igen ritkán lehetséges. [37] 

A kezelési ajánlások és irányelvek megalkotásakor áttekintő jellegű, flexibilisen 

alkalmazható, oktató jellegű ismeretek közlésére törekszenek. Ennek a célnak az 

eléréséhez általában az összes rendelkezésre álló evidencia áttekintése kapcsán gyakran 

olyan módszerek is említésre kerülnek, amelyek csak mérsékelt hatással vannak a 

kimenetelre. A korábbi ajánlások a költséghatékonyságot egyáltalán nem vették 

figyelembe, ez az utóbbi időben változni látszik. Alapvetően az ajánlások igyekeznek 

minden lehetséges eszközt felvonultatni, ami az adott beteg kezelését elősegítheti. [37] 

[13] 

A minőségi standardok feladata a klinikai gyakorlat változásának mérése alapján a 

kimenetel változására következtetni. Amikor egy adott intézményi környezetben a 

standardok kiválasztására törekszünk, célszerű magas prioritású célt kiválasztani, olyat, 

amelynek elérésére az intézmény valóban törekszik. A mérés során mindenképpen meg 

kell arról győződni, hogy az alkalmazott / tervezett intervenció a mérendő folyamatokat 

és kimeneteleket valóban befolyásolja-e. [37] 

A beavatkozásokat mindig a teljes intézmény minőségi céljait figyelembe véve kell 

értékelni, azaz a tervezett intervenció haszna meg kell, hogy haladja az egyéb (emiatt 

elhalasztott) minőségbiztosítási projektek várható eredményeit. [37] [77] 

A minőségi standardok kidolgozásakor a rendelkezésre álló evidenciák statisztikai 

szignifikanciája mellett a klinikai jelentőséget is figyelembe kell venni. Ennek lemérésére 

általában nem elég a relatív rizikó csökkenése, erre az abszolút rizikó csökkenésének 

mértéke adhat csak megfelelő iránymutatást. A standardokat a klinikus szempontjából is 

értékelni kell: ki kell zárni az esetleges, a betegek számára kedvezőtlen (pl. 

betegválogatás) folyamatok létrejöttét. Végezetül a betegek várható reakcióit is szem 

előtt kell tartani: szeretnék-e a betegek a javasolt beavatkozást, nem kerülnek-e adott 

betegcsoportok emiatt kedvezőtlenebb helyzetbe. [37] [78] [13] [17] 
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A fenti elméleti megfontolások alapján a magas kockázatú betegeken nagy jelentőségű 

mutatók vizsgálata, javítása szükséges.  

Kimeneteli mutatók esetén pl. a 10% körüli HbA1c lényegesen nagyobb kockázatú 

állapot, mint a 8% körüli érték. A rossz anyagcsere-helyzetű, hosszú diabetestartamú 

betegekben alakul ki a vakságot okozó retinopathia és a veseelégtelenséghez vezető 

nephropathia esetek többsége. [37] [79] 

E betegek tehát kezelési prioritást élveznek annak ellenére, hogy a jelenlegi ajánlások a 

normálisat lehető legjobban megközelítő vércukorértékek elérését célozzák. [80] [37] 

Ilyen jellegű indikátorok alkalmazása mellett a kezelési fókusz biztosan a határérték 

közelében lévő betegekre irányulna, hiszen csak az ő esetükben reális a szigorú cél 

elérése. A szigorú célok minőségbiztosítási ajánlása mindenképpen vitatható, a 

klinikusok részéről is állandó támadási felületet biztosít. [37] 

Felmerül annak a lehetősége, hogy a jobban beállított betegek kezelése ilyen standardok 

mellett nem romlik-e. Ezt részben az orvosok morális elkötelezettsége kell, hogy 

megakadályozza, ill. az, hogy a cukorbetegség progresszív jellegéből következően az 

ajánlás által megfogalmazott célértéket csak kevéssé meghaladó értéket követően a 

minőségi standard feletti érték mérésének is kifejezetten növekszik a kockázata. [37] 

Amint azonban az elsődleges célt elértük vagy megközelítettük, a standardot újra kell 

értékelni, és ennek alapján szigorítani, esetleg másik kimenetelt lehet választani. [37] 

Az intervenciók összehasonlításakor (amint azt már korábban is láttuk) a kimeneteli 

mutatók helyett a folyamatindikátorok megfelelő kiválasztása előnyösebb lehet. Még 

ha sikerül is az ellátóhelyen a betegcsoportok közti különbséget figyelembe venni 

(’standardizálás’, ’case-mix index’), akkor is nagyon valószínű, hogy az eredmények 

pontatlanok lesznek. [81] Az adatok igazításához szükséges változók gyűjtése költséges, 

munkaigényes lehet, gyakran a case-mix megállapításához szükséges munka jelentősen 

meghaladja a kimenetelre vonatkozó adatok összegyűjtéséhez szükséges befeketetést. A 

költségek csökkentése általában a betegszám csökkentésével lehetséges, ez azonban 

kifejezetten rontja a statisztikai erőt, és növeli az eredmények pontatlanságát.[37] [81] 

[78] 

Amennyiben jól kivitelezett klinikai vizsgálatok igazolták egy adott módszer 

eredményességét (pl. intenzifikált inzulinkezelés 1-es típusú diabeteszben) és kedvező 
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hatását a kimenetelre, ajánlott az adott módszert (folyamatot) mérni. Nagyságrenddel 

egyszerűbb és olcsóbb a folyamatindikátorok mérése, mint a kimeneteleké. [37] [82] [83] 

Amikor megtaláltuk a kimenetellel szorosan összefüggő folyamatindikátort, akkor a 

magas kockázatú betegek kiválasztásával egy olyan standardot alakíthatunk ki, amellyel 

könnyen mérhető a minőség javulása. Ilyen lehetőség pl. az előző évben hyperlipidemiás 

betegek között az újonnan lipidcsökkentő kezelésre kerülő betegek aránya [37] [84]. 

 

Intervenciós módszerek a cukorbeteg-ellátás minőségének 
javítására 
 

A klinikai gyakorlatban kipróbált intervenciós módszerek irodalma igen szerteágazó. Az 

ide tartozó vizsgálatok elsődleges célja a klinikai hatékonyság és a klinikai vizsgálatok 

által igazolt hatásosság közti rés csökkentése. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért 

ezeket a módszereket aszerint csoportosítjuk, hogy az egészségügyi ellátórendszer mely 

komponensére irányulnak. Ennek megfelelően beszélhetünk az egészségügyi 

szakemberekre, az ellátás struktúrájára, ill. a betegre irányuló intervenciókról. [25] [24] 

[26] 

A szakembereket célzó beavatkozások általában jelenthetnek különböző 

orvosképzési/továbbképzési fórumokat, helyi konszenzus értekezleteken kialakított 

gondozási irányelveket, az orvosnak küldött emlékeztetőket, összefoglalókat a betegek 

adatairól, eredményeiről, ill. különböző döntéssegítő megoldásokat. A randomizált 

vizsgálatokban többnyire az egyes módszerek kombinációit alkalmazzák. [24] [25] 

A nemzetközi ajánlások magyarországi adaptációja csak minimálisan befolyásolta a 

szívelégtelen betegek kórházi kivizsgálását, miközben a gyógyszeres kezelés 

egyértelműen javult. Megjegyzendő azonban, hogy a mind a kezeltség, mind a 

szívultrahang vizsgálatának legfontosabb meghatározója az adott intézmény volt. [85] 

[86] 

A következő néhány példán igyekszünk olyan vizsgálatokat bemutatni, ahol a 

minőségjavítás döntően az orvosok tájékoztatására irányult. A folyamatos szakmai 

továbbképzés mellett, ill. annak részeként a betegellátó orvosok részt vehetnek a 

minőségbiztosítási standardok, kezelési irányelvek kidolgozásában, ellenőrzésében. Ilyen 
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rendszerek alkalmazása során emelkedett a praxisokban az ismert diabetes prevalenciája, 

emelkedett a gondozásra előjegyzett betegek aránya, és növekedett a nem inzulinkezelt 

betegek száma. A rendszer fontos része a folyamatos visszajelentés, melynek során az 

egyes résztvevők megkapják saját, a körzetükre jellemző, valamint az „eminens” 

centrumok eredményeit. [41] 

A DiabCare programhoz hasonló folyamatos minőségellenőrzési projectet alkalmaztak az 

államilag finanszírozott egészségügyi ellátásban részesülő betegeken az USA-ban, ahol 

az intervenció részét képezte az egyes orvosok eredményeinek sorba rendezése, valamint 

a HbA1c mérés fontosságának ismertetése. A betegoktatáshoz szükséges eszközökkel is 

ellátták az orvosokat, ill. a betegeket. A beavatkozás után szignifikánsan javult a HbA1c 

vizsgáltsága, az átlagos HbA1c pedig 8.5%-ról 7.8%-ra csökkent. [87] 

Az Évenkénti Diabetes Felmérések során (Annual Diabetes Assessment Program – 

ADAP) évente egy alkalommal nem orvos szakdolgozók elvégezték a betegek 

diabetológiailag szükséges ellenőrzését. Ennek adatait a kezelőorvos részére megküldték, 

ill. ezt evidenciákon alapuló kezelési tanácsokkal is kiegészítették. A rendszer 

bevezetését követően javult a szemészeti, ill. a vizelet albumin vizsgálatok elvégzettsége, 

azonban a kimeneteli mutatókra a programnak nem volt hatása. [88] 

A kimeneteli mutatók szempontjából hasonlóan eredménytelennek bizonyult az 

Ambuláns Gondozás Minőségjavítási Projekt (Ambulatory Care Quality Improvement 

Project – ACQIP) során alkalmazott egyoldalas individualizált, a kezelőorvosnak 

elküldött emlékeztető is. [89] 

Összességében a professzionális intervenciók önálló bevezetése mellett általában 

kimutatható a folyamatindikátorok javulása, és néhány alkalommal javult a szénhidrát-

anyagcsere, ill. a súlyos lábszövődmények ellátása. [24] 

Az ellátás felépítését célozzák az ún. szervezési intervenciók, amelyek két csoportba 

oszthatóak aszerint, hogy az informatikai rendszert célozzák, vagy a szakdolgozók 

szerepeit próbálják újraosztani. Az informatikai rendszer fejlesztése révén a 

betegelőjegyzés, betegkövetés hatékonysága javítható, ill. a betegregiszterek kialakítása 

révén a lemorzsolódó betegek is követhetők. A nővér, a gyógyszerész, és az egyéb 

szakdolgozók felelősségét növelve szintén javulhat az ellátás. [25] [24] 
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Magyarországon a háziorvosi betegregiszterek az ismert diabetes előfordulásnál 

alacsonyabb értékeket mutattak, aminek alapján úgy tűnik, hogy ezek az adatbázisok nem 

adnak releváns információt a szakellátóhelyeken ellátott betegekről. A Háziorvosi 

Morbiditási Adatgyűjtési Program ugyanakkor jelentős regionális különbségekre hívta fel 

a figyelmet, ami népegészségügyi szempontból igen jelentős lehet. [90] [91] 

A cukorbetegek gondozására szolgáló számítógépes programok önmagukban a gondozás 

minőségének javulásához vezethetnek. Egy egyszerű, a gondozási adatok hatékony 

áttekintését segítő szoftverrel a lábvizsgálat, a vérnyomásmérés és a glikált hemoglobin 

meghatározás gyakorisága is szignifikáns javulást mutatott a papíralapú gondozáshoz 

képest [92]. 

Több vizsgálat során intervenció után elemezték a gondozás folyamatát jellemző 

indikátorokat. Ennek egyik lehetséges formája a cukorbetegek gondozását koordináló 

nővér alkalmazása. E rendszer hatékonyságát mind kórházi, mind ambuláns körülmények 

között vizsgálták. A nővér feladata részletesen kidolgozott algoritmus alapján a beteg 

vizsgálatainak tervezése, követésük koordinálása. A dokumentáció minőségének 

javulásán túlmenően a cukorbetegek kórházi tartózkodása jelentősen rövidült anélkül, 

hogy az újrafelvételi arány változott volna. Ambuláns körülmények között a HbA1c 

értékek 1.7%-kal csökkentek, szemben a kontroll csoport 0.6%-os javulásával. [93] [94] 

[95] 

Az egy alkalommal elvégzett multidiszciplináris (diabetes edukátor, pszichológus, 

diétetikus, gyógyszerész), ún. cluster-vizitek során a betegek hatékony edukációs 

programban vettek részt. Az így kialakított rendszerben növekedett a diétás oktatás és az 

önellenőrzés gyakorisága. A betegek önmenedzselési képessége, HbA1c szintje is javult, 

nőtt az inzulinkezelt betegek aránya. Az elvégzett közgazdasági elemzés alapján pedig az 

intervenciót követően csökkent a kórházi, ill. az ambuláns források igénybevétele is. [96] 

A szervezési intervenciós vizsgálatok szinte mindig kimutatták a folyamatindikátorok 

javulását, és az esetek többségében egy-egy kimeneteli mutató kedvező változásáról is 

beszámoltak. [24] 

A beteget célzó beavatkozások lehetnek a betegoktatással kapcsolatosak, a betegek 

követését célzó emlékeztetők, ill. financiális jellegű módszerek. Ezeket a módszerek 

önmagukban igen ritkán alkalmazzák. [25] 
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A betegeknek küldött emlékeztetők hatékonyak lehetnek a retinopathia szűrtségének 

javításában, bár egy randomizált kontrollált vizsgálat szerint csak az első és a második 

figyelmeztető levél emeli szignifikánsan a szűrésen megjelenő betegek számát, a non-

respondereknek küldött további levelek már nem okoztak kimutatható hatást [97]. 

A fenti beosztás ismertetésekor is láttuk, hogy az intervenciós módszerek könnyen 

összekapcsolhatók, aminek következtében a hatékonyság is várhatóan tovább javul. Ilyen 

többkomponensű beavatkozások leggyakrabban a korábban már ismertetett 

betegségvezetési, ill. betegvezetési rendszerek formájában valósulnak meg. [24] [25] 

Ezek a komplex betegségvezetési rendszerek szinte mindig javították a 

folyamatindikátorokat, és kedvezően hatottak a kimeneteli mutatókra, ha a kezelést 

koordináló nővért (edukátort) is bevontak a kezelésbe, vagy ha a betegoktatás is az aktív 

ellátás része volt. A kimeneteli mutatók közül leggyakrabban a HbA1c-t vizsgálták, 

sokkal kevesebb adat ismert a vérzsírok, ill. a szövődmények alakulásáról. [24] [95] [98] 

[26] [99] [100] 

Vizsgálták az ún. "kórházi útmutató” (’clinical path’) rendszert, amely a betegellátás 

ésszerűsítésére törekszik felsorolva az egyes egészségügyi szakemberek teendőit az adott 

beteggel. A rendszer bevezetése után a betegek elégedettebbek voltak a diabetesoktatás 

minőségével, a vércukor kórházi ellenőrzése gyakoribbá vált, a diétás tanácsadás a 

korábbi 52%-ról 74%-ra emelkedett. Javult a hyperglykemia tüneteinek ismertsége is. 

[101]. 

Mazze és mtsai az ún. lépcsőzetes diabetesgondozás modelljét elemezték 

minőségbiztosítási módszerekkel általános orvosi praxisokban. Ez egy döntéssegítő 

rendszer, amely előregyártott sémák alapján a kezelőorvos számára meghatározza a 

teendőket. A sémák kidolgozásában az ellátást végző szakdolgozók is aktívan részt 

vesznek, így javítva annak elfogadottságát is. A kísérleti elveket követő orvosok betegein 

javult az önellenőrzés gyakorisága és kezelésük intenzifikáltsága, valamint HbA1c 

szintjük is szignifikánsan csökkent. [102]. 

Egy másik vizsgálatban 3 éves követés során nem csupán a folyamatot jellemző 

indikátorok javulását tudták igazolni, hanem a progresszív kezelésnek megfelelően 

(Comprehensive Diabetes Care Service – CDCS) az intervenciós csoportban jelentősen 

növekedett az inzulinkezelt betegek aránya; a lipidszint-csökkentő szerek használata 
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7.2%-ról 32%-ra emelkedett, a kóros paraméterrel rendelkezőkben pedig jelentősen 

csökkent az átlagos koleszterinszint (a kontroll-csoportban egyik esetben sem volt 

változás). A HbA1c értéke szignifikánsan csökkent, és mindvégig alacsonyabb is maradt. 

Az alkalmazott komplex intervenció a lokális irányelvektől a betegregiszteren és a 

betegeknek küldött emlékeztetőn keresztül a teljes programot koordináló nővérig 

terjedően a teljes intervenciós palettát magában foglalta. [103] 

Kiemelendő még a Diabetes Elektronikus Gondozási Rendszer (Diabetes Electronic 

Management System – DEMS), amelynek során a HbA1c és a vérzsírok javulása mellett 

a későbbi költségeket jelentősen meghatározó Framingham rizikó-pontszám csökkenése 

is igazolható volt az intervenció hatására. Ebben a vizsgálatban a gondozás szervezési 

részét nem a diabetes edukátor végezte, hanem a megfelelő algoritmusok helyi 

kidolgozása után az informatikai rendszer végezte az automatizálható feladatokat. [104] 

Az intervenciós vizsgálatok eredményeit áttekintve látható, hogy leggyakrabban a 

metabolikus paraméterek, kardiovaszkuláris rizikótényezők vizsgálata történik meg, 

mivel ezek a paraméterek a beavatkozás hatására általában hamar változnak. 

Megfigyelhető, hogy az eredményes intervenciós programok általában magukban 

foglalják a betegellátás folyamatának javítására törekvő elemek mellett a beteg és az 

ellátószemélyzet oktatását is. Fontos szerepet kap a terápiás protokollok kialakítása helyi 

konszenzussal is, mely egyértelműen meghatározza a kezelés szükséges lépéseit egy 

adott szituációban [105] [106]. 

A betegre irányuló intervenciókat is magukban foglaló rendszerek általában kedvezően 

befolyásolják a szénhidrát-anyagcserét. A diabetológus orvos és a edukátor vezette 

csoportos ülések jelentős testsúlycsökkenést eredményeztek, aminek hatására a 

gyógyszerelés csökkentése mellett javult a HbA1c, a HDL-koleszterin és a diasztolés 

vérnyomás. [107] [108] 

A TRIAD (Translating Research into Action for Diabetes) vizsgálat egyik elemzésében 

több ellátóhely több mint 10.000 betegén vizsgálták a betegségvezetés intenzitása és a 

folyamatindikátorok, valamint a kimeneteli mutatók alakulását. A számítások során 

figyelembe vették az orvosoknak küldött emlékeztetők, a teljesítményadatok 

visszajelentésének gyakoriságát, kiterjedtségét, a helyi ajánlások meglétét, a 

betegkövetési módszereket, a betegoktatás szervezettségét, ill. a betegvezetési rendszerek 
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meglétét/hiányát. A folyamatindikátorok legnagyobb része szoros összefüggést mutatott a 

betegségvezetési rendszer intenzitásával, ami a teljes variancia kb. 5-15%-át magyarázta. 

A kimeneteli mutatók közül csak az LDL-koleszterin és a szisztolés vérnyomás értékét 

befolyásolta a betegségvezetési rendszer intenzitása. [109] 

A költséghatékonyságról csak igen kevés adat ismert, általában a folyamatindikátorok 

javulása többletköltséget jelent. A Skóciában vizsgált integrált gondozás mellett 

kimeneteli javulást nem tudtak igazolni, azonban a teljes rendszer többletköltsége nem 

volt elfogadhatatlanul magas (42-84 USD/év). Egy terhességi diabetes vizsgálatban, ahol 

a prekoncepcionális-prenatalis gondozással igazolható volt a magzati szövődmények 

gyakoriságának csökkentése, jelentős költségmegtakarítást sikerült elérni. [110] [111] 

Bár a betegvezetési rendszerek nem tartoznak szorosan a komplex intervenciós 

módszerek közé, működésüknek általában feltétele egy jól funkcionáló 

betegségmenedzselési program és betegregiszter. Az utóbbi segít a nagy kockázatú 

betegek kiválasztásában, ill. a betegségmenedzselést koordináló személy (informatikai 

rendszer) az egyéni gondozási tervek kialakítását segítheti elő. Több vizsgálatban 

igazolták a betegvezetés kedvező hatását a HbA1c-re, azonban az egyéb 

kardiovaszkuláris rizikófaktorok változásáról egyelőre kevés adat áll csak rendelkezésre. 

Általában javítják a betegek életminőségét is. [26] 
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Célkitűzések 
 

Az irodalmi áttekintés alapján egyértelmű. hogy világszerte jelentős a cukorbeteg-

gondozás klinikai gyakorlatban elért színvonala és a klinikai vizsgálatokban elérhető 

hatásosság közötti rés. Azt is láttuk, hogy széleskörű, a cukorbetegség több paraméterére 

kiterjedő magyarországi minőségbiztosítási felmérés jelentős betegcsoporton még nem 

történt. 

Jelen vizsgálatban célul tűztük ki, hogy az európai konszenzus alapján elfogadott 

minőségbiztosítási és betegségmenedzselési program alkalmazásával a DiabCare 

Hungary programban önkéntesen résztvevő centrumok betegein  

• megfigyeljük a gondozás intervenció előtti helyzetét 

• az egyes centrumok adatainak sorba rendezése, ill. összegzése alapján 

összehasonlítsuk működésüket 

• vizsgáljuk a program megvalósíthatóságát, az adatok validitását és értékelhetőségét 

egy pilot vizsgálat kapcsán, 

• módszert dolgozzunk ki az egymástól eltérő gondozóhelyek adatainak 

összehasonlítására (standardizálás), 

• a minőségbiztosítási rendszer alkalmazása mellett vizsgáljuk a minőségi mutatók 

longitudinális alakulását, 

• kihasználva a standardizált mutatókat nemzetközi összehasonlításokat végezzünk 

mind a folyamatindikátorok, mind a köztes kimeneteli mutatók elemzésével, ill. 

• hogy felmérjük azt, hogy a minőségbiztosítás céljából összegyűjtött adatok 

alkalmasak-e epidemiológiai jellegű adatfeldolgozásra: ennek mintájaként az erektilis 

diszfunkció rizikófaktorait elemeztük kereszmetszeti vizsgálatban. 
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Módszerek 
 

Alap-adatlap 
 

Adatgyűjtés céljára az 1994-es pilot vizsgálattól kezdve a WHO/IDF égisze alatt 

kidolgozott Diabetes Data Seten alapuló, Európában egységesen elfogadott Alap-adatlap 

(Basic Information Sheet – BIS) szoftverváltozatát (ProDiab 1.5, majd DiabCare for 

Windows) használtuk. [2] [112] [113] [114] [115] [116]. A program szabadon 

felhasználható és ingyenesen letölthető. 

Ez az adatlap a cukorbetegség legfontosabb jellemzőit tartalmazza a kitöltés idejét 

megelőző egy évre vonatkozóan úgy, hogy a kitöltő személy a beteg kartonjában az előző 

évben dokumentált adatok közül az utolsó értéket rögzíti. Csupán olyan adatokat 

tartalmaz, amelyek a jó gondozás szükséges elemei, ennek megfelelően meghatározásuk 

minden cukorbeteg számára szükséges lenne. (1. ábra) [117] 

Az adatlap tartalmazza a beteg demográfiai adatait: nem, kor, diabetes tartama, diabetes 

típusa (a klinikai diagnózis alapján: 1-es típus, 2-es típus, egyéb). Bár a betegség típusára 

vonatkozó adatok rögzítésre kerültek, a betegek tipizálása a diagnóziskori életkor, ill. az 

inzulinkezelés megkezdésének időpontja alapján is történhetett a későbbi elemzésekben: 

ilyenkor 1-es típusúnak tekintettük azokat a betegeket, akiknek betegsége 35 éves kor 

alatt kezdődött és 1 éven belül inzulinkezelésre szorultak. 

A következő, rögzítésre kerülő adatcsoport a különböző kezelésekre vonatkozik. A 

diabetes kezelésével kapcsolatosan jelölni kell az egyes, jelenleg a cukorbetegség miatt 

alkalmazott kezelési módokat, és az elkezdés időpontját: orális antidiabetikum (annak 

fajtája: szulfanilurea, biguanid, glukozidáz inhibitor, egyéb), inzulin (ha inzulin, az 

injekciók száma, esetleg pumpakezelés). Az aktuális kiegészítő kezelések 

betegségcsoportonként kerülnek felsorolásra: hypertonia, szívelégtelenség, ischemiás 

szívbetegség, dyslipidemia, nephropathia és neuropathia. A kiegészítő kezelések 

általában gyógyszeres kezelést jelentenek, de az eredeti leírás szerint hypertonia esetén a 

specifikusan alkalmazott sómegszorítás, a dyslipidemia miatti zsírbevitel módosítás, 
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valamint a nephropathia miatti fehérje-megszorítás is kezelésként értékelendő, ha a 

betegség diagnózisa is fennáll. A vizsgálat első 4 évében (1994-1997) alkalmazott 

ProDiab program segítség mezője is ezt a definíciót tartalmazta, az utolsó 3 évben (1998-

2000) azonban a nem gyógyszeres kezelés bizonytalan definíciója miatt a segítség mezőt 

a DiabCare for Windows programban úgy módosították, hogy mindenhol csak a 

gyógyszeres kezelést kellett jelölni. 

Ugyanebben a részben található, az orvoslátogatás okára vonatkozó kérdést a 

későbbiekben nem elemeztük. Az önellenőrzés gyakoriságát a kezelőorvos határozta meg 

a naplóban az előző 3 hónapban rögzített értékek száma alapján. 

A következő részben a különböző mérési eredmények rögzítése következik. Az adatlap 

használati utasítása ajánlásokat tesz az alkalmazandó metodikákra, ill. egy külön 

kérdőíven lehetőség van az aktuálisan alkalmazott módszer rögzítésére. A legnagyobb 

gondot a glikált hemoglobin mérési módszereinek standardizálatlansága jelentette, 

amelynek korrekcióját a későbbiekben ismertetem. Az egyes centrumok különböző 

HPLC és affinitási módszereket alkalmaztak. A testsúly és a testmagasság mérése könnyű 

ruházatban, cipő nélkül javasolt. Ezek alapján a szokásos módon számoltuk a betegek 

testtömeg-indexét (BMI). A vérnyomást 5 perc ülés után kértük megmérni. A 

mikroalbuminuria mérésére elfogadtuk a gyűjtött vizelet alapján számolt excretios ráta, 

az albumin / kreatinin hányados, és az albumin-koncentráció is. A legtöbb vizsgálóhely a 

gyűjtött vizelet alapján számolt excretios rátát használta, a feldolgozás során is ezt 

használtuk, ill. az elfogadott kategóriák alapján csoportosítottuk a betegeket 

normoalbuminuriás (<30 mg/die) és nem normoalbuminuriás csoportba. A vérzsírszintek 

random vérminta alapján kerültek meghatározásra, az LDL-koleszterin értékét a 

Friedewald formula alapján számítottuk [118]. A korrigált vízus meghatározása 

szemészeten történt. 

A St. Vincent-célok, azaz a végkimeneteli mutatók (végállapotú szövődmények) esetén 

mind az incidencia (az adott évben kialakult új események), mind a prevalencia (az 

aktuálisan mérhető előfordulás) jelölésére lehetőség volt. A vakság, a végállapotú 

veseelégtelenség és a boka feletti amputáció esetén csak a diabetesszel kapcsolatos 

morbiditást, az infarktus és a stroke esetén az összes előfordulást jelölni kellett. A vakság 
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meghatározásakor a jogilag rögzített definíciót használtuk: a jobbik szem vízusa ≤ 6/60, a 

többi szövődménynek kórházi zárójelentés alapján megerősítettnek kellett lennie. 

A szem és a láb eszközös vizsgálatára vonatkozó adatok kerültek a következő 

csoportba. A szemészeti vizsgálat tágítás után végzett fundoscopiát vagy retinafotókat 

jelent a használati utasítás szerint. A magyarországi vizsgálati szokásokat is figyelembe 

véve ez gyakorlatilag a szemész által írt szöveges lelet értékelését jelentette. Cataractának 

tekintettünk bármilyen lencsehomályt. A későbbi elemzésekben a bármilyen retinopathia 

(puha és kemény gócok, microaneurysmák, intra- és preretinális vérzések, 

érújdonképződés, kötőszöveti hártya jelenléte) és a proliferatív retinopathia 

(érújdonképződés, preretinalis vérzés, kötőszöveti hártya vagy lézerkezelés az 

anamnézisben) jelenléte vagy hiánya alapján osztottuk fel a betegeket. 

A láb vizsgálata minimálisan a láb megtekintését, a verőerek tapintását és a vibrációérzés 

vizsgálatát jelentette. Ugyanebben a csoportban rögzítendő a gyógyult vagy aktív fekély 

jelenléte, ill. a boka alatti amputáció is. 

A diabetesszel kapcsolatos panaszok és tünetek egy-egy kérdés formájában rögzítenek 

szövődményekre vonatkozó adatokat. A posturalis hypotenzió 5 perces fekvést követően 

kerül meghatározásra, az eredeti használati útmutató pontos vérnyomásértékeket nem ad 

meg. Egy későbbi konszenzus alapján a 20/10 Hgmm-es vérnyomásesést tekintettük 

pozitívnak, azonban a korábban jelzett probléma miatt ennek elemzésére nem került sor. 

Neuropathiás panaszokat típusos zsibbadás, nyilalló fájdalom, égő, vagy tűszúrás jellegű 

fájdalmak esetén kellett megjelölni. Anginának típusos mellkasi fájdalom esetén akkor 

tekintettük a beteg panaszát, ha a kezelőorvos azt koronáriabetegség következményének 

gondolta. Claudicatio típusos panaszok alapján került igazolásra. Impotenciának 

tekintettük, ha a beteg képtelen volt elérni, ill. fenntartani a behatoláshoz szükséges 

merevedést. Ezt a változót a későbbiekben merevedési zavarként (erektilis diszfunkció) 

említjük a jelenlegi ajánlásoknak megfelelően [119]. 

A diabetesszel összefüggő acut szövődmények is ebbe a csoportba tartoznak. A súlyos 

(professzionális segítséget, iv. glukóz vagy glukagon adását igénylő) hypoglykemiák, ill. 

a ketoacidosist, vagy hyperosmolaris, sürgősséget igénylő állapotok előző évi 

előfordulását kell itt megjelölni. 
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Az életmódi rizikófaktorok közül a jelenlegi dohányzás (cigaretta/nap) és 

alkoholfogyasztás (g/hét) előző 3 hónap alapján kalkulált átlaga kerül rögzítésre. 

A diabétesszel kapcsolatos oktatásra vonatkozó részhez tartozó utasítás szerint az adott 

kérdésről az előző 12 hónapban a betegnek legalább 45 perces oktatásban kellett 

részesülnie (diéta, önellenőrzés, inzulinadagok módosítása, hypoglykemia kezelése, 

lábvizsgálat és egyéb késői szövődmények), aminek dokumentáltan szerepelnie kell a 

kartonban is. Mivel az adatlapot létrehozó testület szerint sem szükséges az összes 

témakör évenkénti áttekintése, a későbbi elemzésekben diabetes edukációról beszéltünk 

bármelyik tényező pozitivitása esetén. Itt említendő még a betegszervezetekben való 

részvétel is, bár az erre vonatkozó adatok hiányossága ennek elemzésére nem adott 

lehetőséget. 

Hasonló módon nem elemeztük a hospitalizációra, betegállományra, ill. a terhességekre 

vonatkozó adatokat sem. 

A későbbi feldolgozások során az adatlapon szereplő adatokból származtatott 

paramétereket is felhasználtunk.  

Alapvetően a paramétereket két dimenzió szerint vizsgáltuk. Elsőként a vizsgáltságot 

(kitöltöttséget) értékeltük, ill. ennek ismeretében magukat a konkrét értékeket. Gyakran 

az ajánlások alapján különböző határértékeket használva csoportosítottuk a betegeket. 

Ilyen határérték volt a 8% feletti HbA1c, az első elemzésekben használt 160/90 Hgmm, 

ill. a későbbiekben alkalmazott 140/90 [120], ill. a 130/85 Hgmm (ez utóbbi egészen 

2000-ig az ADA célértéke volt). Az LDL koleszterint kórosnak tekintettük, ha 

meghaladta a 3,35 mmol/l-t (ADA célérték 1998-ig, melyet ezt követően azt 2,6 mmol/l-

re csökkentettek). [121] [122] 

Intenzifikált inzulinkezelésről beszéltünk, ha a beteg napi több mint 2 inzulininjekciót 

adott, vagy pumpakezelésben részesült. 

Hypertoniának tekintettük általában, ha a beteg mért vérnyomása meghaladta a 140/90 

(vagy 130/85) Hgmm-es értéket és/vagy antihypertenzív kezelésben részesült. 

Emelkedett LDL koleszterinről beszéltünk, ha a számított LDL szintje meghaladta a 

3,35 mmol/l-t és/vagy a beteg antilipemiás kezelésben részesült. 
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Diabeteszes nephropathiát diagnosztizáltunk, ha albuminuria (≥ 30 mg/die), emelkedett 

kreatininszint (≥ 200 µmol/l) volt kimutatható, ill. ha a beteg dialysiskezelésben 

részesült. 

Diabeteszes neuropathiát állapítottunk meg, ha a betegnél erre jellemző tünetet jelöltek 

be, vagy orthostasisa volt, vagy a lábvizsgálat során kóros vibrációérzést jeleztek, vagy 

ilyen irányú gyógyszeres kezelést kapott, vagy tapintható perifériás pulzus mellett acut 

vagy gyógyult fekélye volt, vagy tapintható pulzus mellett amputációja történt. 

Makrovaszkuláris betegségre következtettünk korábbi myocardialis infarktus vagy 

stroke jelenléte esetén, antiischemiás gyógyszeres kezelés, nem tapintható perifériás 

pulzus vagy claudicatio fennállásakor. 

 

Adatgyűjtő szoftver 
 

A ProDiab és a DiabCare Data for Windows program felhasználói oldalán a betegek 

azonosítójuk, nevük és születési adataik alapján a későbbiekben is visszakereshetőek és 

azonosíthatóak maradnak, megkönnyítve így az évenkénti adatbevitelt. A központi 

feldolgozáshoz azonban mind a nevek, mind a születési dátumok a törvényi előírásoknak 

megfelelően anonimmá válnak, mégis a későbbiekben a centrumban adott azonosító (pl. 

kartonszám) alapján a különböző években ismételten rögzített betegek rekordjai 

összekapcsolhatóak. Ez utóbbi nagyban segíti a longitudinális elemzések kivitelezését. (3. 

ábra, 4. ábra) 

 
3. ábra. A ProDiab 1.5 program egyik adatbeviteli képernyője. 
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4. ábra. A DiabCare Data for Windows program magyar nyelvű adatbeviteli képernyője. 

 
 

A szoftver minden verziója részletes használati útmutatással készült (DiabCare – BIS), 

mely a kitöltési ismeretek mellett az egyes mezők pontos definícióit is tartalmazta. A 

Windows alatt futó verzióhoz magyar nyelvű segédletet is készítettünk, ill. a 

programozókkal együttműködve az adatbevitel is magyar nyelven történt. Mindkét 

szoftver kis tár- és processzorigényű volt, a legegyszerűbb gépeken is hibátlanul futott. A 

programmal egyszerű módon előállítható egy ’output fájl’, ami a betegek anonim adatait 

tartalmazza egy megjelölt időtartamra. Ezt a fájlt kellett a résztvevőknek a kiértékelő 

központba eljuttatniuk. 

Bár az adatbázis struktúrája mindenki számára hozzáférhető volt, a program nem volt 

képes a már működő háziorvosi és kórházi rendszerekkel kommunikálni, azokból adatot 

kinyerni. A nyílt struktúrát felhasználva a későbbiekben az Alap-adatlap változóinak 

felhasználásával fejlesztettek háziorvosi rendszerhez diabetesgondozó modult is. 

 

Intervenciós módszerek 
 

Az adatbevitelre használt szoftverek is alkalmasak voltak bizonyos alapszintű értékelések 

elkészítésére, a DiabCare Hungary program valódi intervenciós értékét azonban a 

kiértékelő központban végzett és központilag szervezett tevékenységek képezték. Az 
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újonnan belépő és érdeklődő centrumok (háziorvostól az országos cukorbeteg-gondozó 

helyig bárki jelenkezhetett) részére rövid képzést tartottunk a program használatáról, ill. 

az egyes változók pontos definíciójáról. Ugyanekkor megkapták a használati utasítás 

nyomtatott verzióját és a telepítőkészletet is. A centrumok bármikor beküldhették 

adataikat kiértékelésre, ill. évente egyszer, kampányszerűen, levélben is felhívtuk a 

résztvevőket adatszolgáltatásra. 

A beküldött adatokat azonnal feldolgoztuk egy automatizált kiértékelő szoftver 

segítségével, ami a beteganyag általános jellemzői mellett (kor, diabetes típusa, tartam, 

kezelések) a rizikófaktorok vizsgáltságát, a rizikócsoportba tartozók arányát tudta 

kiszámítani. Az ily módon elkészült kiértékelés kétoldalas, nyomtatott verzióját a 

résztvevők számára néhány napon belül postáztuk. 

Évente egyszer az összes centrum az adott évre vonatkozó adatainak együttes és 

centrumonkénti értékelése is megtörtént, ezt 1995-2001 között könyv formájában is 

publikáltuk, ill. minden résztvevő és érdeklődő számára elérhetővé tettük. Az országos 

értékelések során a centrumokat számokkal jelöltük, így a különböző centrumok nem 

voltak azonosíthatók, azonban az elkészített sorbarendezések (bench-marking) alapján 

mindenki azonosíthatta saját gondozását. Az értékeléseket kiegészítette az előző 

időszakban a program adatainak felhasználásával megjelentetett publikációk listája is. 

[21] [22] 

Az éves értékelő füzet elkészítésével egyidőben a program aktivitását fokozandó egy 

megbeszélésre is sor került, ahol az előző évi eredmények ismertetése mellett a 

legaktívabb centrumok is bemutatkozhattak, elmondhatták, hogy mire tudták használni a 

DiabCare anyagokat. Igyekeztünk specifikus elemzésekkel segíteni a gondozások 

hiányosságainak feltárását (pl.: az egyes vizsgálatok korcsoportonkénti elvégzettsége 

alapján kiderült, hogy kevésbé aktívan kezelték a résztvevők a fiatalabb betegeket), 

valamint meghívott előadók egy-egy kiemelt kérdésről tartottak átfogó, oktató jellegű 

referátumokat (pl. a diabeteszes lábról). Ugyanakkor mód nyílt a felmerülő problémák 

szabad megvitatására is. 

Egyes centrumok külön kérésére specifikus elemzések is készültek, amelyek pl. egy 

ellátóhelyen az egyes orvosok tevékenységét elemezték, ill. amelyek segíthettek a 
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kórházi/szakrendelői vezetőséget meggyőzni financiális vagy szervezési kérdésekben (pl. 

a mikroalbuminuria meghatározásának szükségességéről). 

 

Résztvevő centrumok 
 

A DiabCare Hungary munkacsoportban 1994 és 2000 között összesen 24 akkreditált 

cukorbeteg ellátóhely, valamint 2 családorvos vett részt. A vizsgálatban való részvétel 

mindvégig önkéntes volt, senkinek nem volt adatszolgáltatási kötelezettsége, a 

résztvevők anyagi támogatásban nem részesültek. Ez a magyarországi cukorbeteg 

szakellátóhelyek 17,4%-át jelenti, amelyek 10 megyéből (14 centrum) és Budapestről (10 

centrum) kerülnek ki. A képviselt megyék és Budapest ellátóhelyeinek ez összesen 

27,9%-át jelenti. Bár ez semmiképpen sem reprezentálja a magyarországi cukorbetegeket, 

az 1-es típusú cukorbetegek gondozásáról közelítő információt adhat. 

1996-ban Csongrád város (kb. 20.000 lakos) háziorvosai egy alkalommal az összes 

általuk gondozott cukorbeteg adatait eljuttatták a DiabCare kiértékelő központba, amely a 

2-es típusú, nem inzulinkezelt cukorbetegek reprezentatív mintáját jelenti. 

Évenkénti bontásban átlagosan 10±1,4 centrum küldött adatokat. 

 

A DiabCare adatbázis betegei 
 

A vizsgálat teljes időtartama alatt összesen 11.291 beteg adatai kerültek az adatbázisba, 

éveként átlagosan 1467 beteg (szélsőérték 775-2.934). Figyelembe véve a cukorbeteg-

ellátóhelyek fentebb ismertetett reprezentációját, valamint a lakosság megyénkénti 

eloszlását, és feltételezve a diabetes kb. 4,5%-os ismert prevalenciáját, ez a betegszám az 

összes, ezen területeken ismert cukorbetegek 13%-át jelenti. Ez semmiképpen nem 

meglepő adat, hiszen a szakellátóhelyeknek alapvetően nem feladata a nem inzulinkezelt 

betegek ellátása, azokról sokkal inkább a háziorvosi regiszterekből lehetne információkat 

szerezni. [123] 

Ha az 1-es típusú cukorbetegek reprezentációját vizsgáljuk hasonló módon (ismert 

prevalencia: kb. 0,28%), akkor a DiabCare kohort e betegek 59%-át tartalmazza. Ennek 
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alapján feltételezhető, hogy az 1-es típusú betegek kezeléséről, ellátásáról reális képet 

kaphatunk a DiabCare adatbázis elemzésével. [123] 

A pilot vizsgálatban az 1994-1996 között 19 vizsgálóhelyről beérkezett összesen 3835 

rekord elemzése történt meg. A vizsgálat adatai között szerepelt 2 háziorvosi centrum is, 

kb. 1000 beteget reprezentálva. [54] 

A különböző ellátóhelyek összehasonlítására használható standardizálás 

kidolgozásakor az 1995-1997-ben 20 gondozóhelyről beküldött 2403 beteg adatai 

szolgáltak a standardizálás alapjául, ehhez hasonlítottunk 5 nagyobb (legalább 150 beteg 

adatait beküldő) cukorbeteg-gondozóból beérkezett mintát.  

Ezek a centrumok amellett, hogy nagyobb számú beteget láttak el, speciális feladataiknak 

megfelelően igen eltérő betegcsoportokat gondoztak, ígx direkt összehasonlításuk nem 

volt lehetséges. Volt köztük háziorvosi centrum, olyan szakellátó, amely döntően 2-es 

típusú cukorbetegekkel, olyan amely elsősorban 1-es típusú cukorbetegekkel, ill. olyan is, 

amely diabetesszel szövődött terhességgel foglalkozott.[124] 

A longitudinális elemzésben az 1994 és 2000 között akkreditált gondozóhelyekről 

beküldött azon betegek adatai szerepeltek, akiknek ismerten 1-es vagy 2-es típusú 

diabetes mellitusa (n= 2675 / 4470 fő) volt.  

A folyamatindikátorok nemzetközi összehasonlításában 2 különböző adatbázist 

használtunk. Részben az 1996-ban a csongrádi háziorvosok által gondozott cukorbetegek 

adatait (n=763), ami a nem inzulinnal kezelt 2-es típusú betegek gondozásának 

jellemzőiről adhat képet, részben az 1997-ig a DiabCare Hungary adatbázisába az 

akkreditált gondozóhelyekről beérkezett 4.362 rekordot, amelyből az 1-es típusú betegek 

gondozási mutatóira következtethetünk. [125] 

A köztes kimeneteli mutatók nemzetközi összehasonlításakor használt adatbázisban 

azon betegek szerepeltek, akiknek 1-es típusú diabeteszét 1950 és 1980 között 

diagnosztizálták, 17 éves életkoruk előtt és 1994. január 1. és 1997. december 31. között 

szerepeltek a DiabCare adatbázisban. [126] Az ebben az időszakban a jelenleginél 

vélhetően alacsonyabb incidencia (5 vs. 8 / 100.000) és a résztvevő centrumok 

reprezentációja (18/88 ellátóhely) alapján a vizsgálatba bevont 405 beteg a teljes kohort 

86%-át jelenti, és ennek megfelelően nagy valószínűséggel valóban reprezentatív mintája 

ezen betegeknek. [123] [127] 
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A merevedési zavar rizikófaktorainak epidemiológiai vizsgálata során Stella Péterrel 

az adatbázisba 1994 és 1998 között beküldött azon férfibetegek adatait használtuk fel, 

akiknek az erektilis diszfunkcióra vonatkozó adata rendelkezésre állt. A vizsgálatból 

kizártuk azokat, akik esetében a diabetes eredete másodlagos okra (pl. pancreas diabetes) 

volt visszavezethető, vagy akiknél pontos eredete nem volt ismert. Amennyiben a beteg a 

feldolgozott időszakban többször szerepelt az adatbázisban, az utolsó megjelenést vettük 

figyelembe, ha mindvégig mentes volt a szövődménytől, amennyiben pozitív volt, az első 

olyan megjelenést, amikor az erektilis diszfunkció kimutatható volt. [128] 

Az egyes konkrét elemzések során a betegek kiválogatása az adott ellátóhelyek, 

ellátóhely-típusok (pl. háziorvosok), időablak (adott évek), ill. az epidemiológiai 

elemzéshez a változók szempontjából megfelelő kitöltöttség alapján történt. Ennek 

pontos ismertetésére az eredmények tárgyalásakor fogunk ismét visszatérni. 

 

A nemzetközi összehasonlítások során használt adatbázisok 
 

A folyamatindikátorok nemzetközi összehasonlításakor az Egyesült Államokban 

végzett 1994-es Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) adatait 

használtuk fel [45]. A BRFSS vizsgálat egy keresztmetszeti telefonos felmérés, amelyben 

a résztvevő államok egészségügyi intézményben aktuálisan nem fekvő, felnőtt (≥ 18 

éves), telefonnal rendelkező lakossága vesz részt. A mintavételezés államonként random 

tárcsázással történik. 

Az 1994-es vizsgálatban 21 állam és District of Columbia vett részt, a megkeresett 

személyek 67,9%-a válaszolt a kérdésekre, az ismert diabetes prevalencia 4,4% volt. 

Összesen 2118 18 év feletti cukorbeteg adatai kerültek az adatbázisba, a 83%-uk 45 évnél 

idősebb, 51%-uk nő volt. 75%-uk ebben a vizsgálatban kaukázusiként volt regisztrálva. 

36% volt inzulinkezelt, 89%-uknak volt valamilyen egészségbiztosítása. 

A telefonos interjú kb. 15 percig tartott, melynek során a beteg saját legjobb tudása 

alapján válaszolt a feltett kérdésekre. A diabetes diagnózisát a következő kérdésre adott 

pozitív válasz alapján állították fel: Mondta-e önnek valaha orvos, hogy cukorbeteg 

(kivéve a terhesség alatt diagnosztizált cukorbetegséget)? A cukorbetegek további 6 

kérdésre is válaszoltak, melyekben a vércukor önellenőrzésről (akárhányszor végzi), a 
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cukorbetegséggel kapcsolatos oktatásról (ismeri-e a glikált hemoglobin, HbA1c 

kifejezést), diabetesszel kapcsolatos kontrollvizsgálatról (legalább egy vizit az előző 

évben), retinopathia szűrésről (tágításban végzett szemfenéki vizsgálat az előző évben), a 

szénhidrátanyagcsere ellenőrzéséről (legalább egy HbA1c meghatározás az előző évben), 

valamint a lábvizsgálatról (előző évben) érdeklődtek. A BRFSS kérdőívek 

reprodukálhatósága kitűnő, validitása elfogadható [129] [130] [131]. 

 

A kimeneteli mutatók nemzetközi összehasonlításához egy prospektív kohortvizsgálat 

betegei szolgáltak kontrollként. A pittsburghi Epidemiology of Diabetes Complications 

Study (EDC) egy követéses vizsgálat, amelynek során 17 évesnél fiatalabb korban, 1950 

és 1980 között diagnosztizált 1-es típusú cukorbetegek vesznek részt, akiket a betegség 

felismerését követően 1 éven belül a Pittsburghi Gyermekkórházban (Children’s Hospital 

of Pittsburgh) kezeltek. Ezen betegek epidemiológiai jellemzői igen hasonlóak voltak a 

reprezentatívnak tekintett Alleghany County Registry betegeihez, a két betegcsoport 

között az átfedés mintegy 70% volt. [132]. 

A vizsgálat 1986-1988-ban kezdődött, ekkor 658 beteg jelent meg a vizsgálatokon, majd 

kétévente következtek a követéses vizsgálatok. Jelen elemzésbe azon betegek kerültek, 

akik 1994. január 1. és 1997. december 31. között részt vettek a követésben. Amennyiben 

több alkalommal is megjelentek, az első vizit adatait használtuk fel. Ezen feltételeknek 

összesen 416 beteg felelt meg. 

Az EDC vizsgálat részleteiről a korábbi publikációk alapján lehet tájékozódni [133] 

[134]. A tervezett vizsgálat előtt átlagosan 2-4 héttel a betegek postai úton egy kérdőívet 

kaptak, amelyben demográfiai, az egészségügyi ellátásra, valamint az anamnézisre 

vonatkozó kérdések szerepeltek. Diabetológusnak tekintettük az ellátó orvost, ha 

endokrinológiai szakvizsgával rendelkezett, vagy diabetes irányú érdeklődésű volt, vagy 

ha a beteg diabetes szakrendelésre járt ellenőrzésre. Az EDC klinikai vizsgálat során vér- 

és vizeletmintákat gyűjtöttünk, orvosi és EKG vizsgálat történt, valamint egy 3-mezős 

sztereo fundus fotó készült. [4] 

A glikált hemoglobin meghatározása HPLC (Diamat, Bio-Rad, Hercules, CA) módszerrel 

történt. A DiabCare centrumokkal történő összehasonlítás során a következő két 
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módszert használtuk az eltérő módszerekkel mért glikált hemoglobin értékek 

összehasonlítására: 

1. A Német Diabetes Társaság Strukturált Terápiás Munkacsoportjának ajánlása (ASD) 

alapján 

relatív HbA1c = aktuális HbA1c / normál kontroll csoport HbA1c átlaga [135], valamint 

2. A St. Vincent Deklaráció Olaszországi Munkacsoportjának ajánlása (ISG):  

relatív HbA1c = aktuális HbA1c / normál tartomány felső értéke [33]. 

A vércukor-önellenőrzésre vonatkozó adatok a beteg által kitöltött kérdőívről származtak, 

ahol meg kellett jelölni a legalább heti 1 alkalommal történő vércukormérést (az előző év 

átlagában). Intenzifikált inzulinkezelésnek tekintettük azon inzulinkezelési rendszereket, 

amikor a beteg több mint napi 2-szeri inzulininjekciót kapott. 

Súlyos hypoglykemiának tekintettük az eszméletvesztéssel járó és/vagy orvosi segítséget 

igénylő rosszullétet. A diabetesszel kapcsolatos oktatásra vonatkozó adatokat a beteg 

kérdőívre adott válasza alapján véleményeztük az EDC vizsgálatban. 

A retinopathia meghatározása a módosított Arlie House System szerint történt a sztereo 

fundus felvételek segítségével [136]. Proliferatív retinopathiát a 60+ érték jelentett. A 

vakság definíciója megegyezett a DiabCare-ben használttal. 

A hypertonia definíciója megegyezett a DiabCare vizsgálatban használttal (> 140/90 

Hgmm és/vagy antihypertenzív kezelés), azonban az EDC vizsgálatban az alkalmazott 

eszköz random-zéró vérnyomásmérő volt (Hawskley, Egyesült Királyság). 

 

Statisztikai módszerek 
 

A leíró statisztikák során a folyamatos változókat általában átlag ± standard deviáció 

(SD), a kategorikus változókat százalékok formájában adtuk meg. Az egymástól eltérő 

betegeket gondozó centrumok adatainak összehasonlítására az indirekt standardizálás 

módszerét alkalmaztuk, aminek során a teljes országos adatbázist (nem, kor, diabetes 

típusa, diabetes tartama szerint stratifikálva) tekintettük alapnak. Ebben az elemzésben 

nem jelöltünk szignifikancia szinteket, ezek csupán exploratív jellegű vizsgálatok voltak. 

A vérnyomásértékek és a vérzsírértékek longitudinális vizsgálatakor a folytonos 

kimeneteli mutatók elemzésére parametrikus korrelációt (Pearson), a kategorikus 
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változók elemzésére trendszámítást (khi2) használtunk. Az 1-es típusú betegek adatainak 

elemzésekor feltűnő trendtörés miatt külön elemeztük az 1997-ig tartó és az ezt követő 

időszak trendjét, ill. a két periódus eredményeit vetettük össze kétmintás t-próba és khi2 

próba segítségével. Amikor a beteganyag általános jellemzői összefüggést mutattak a 

naptári évvel, ezen paramétereket is figyelembe vettük többszörös lineáris (folytonos 

kimenetel) és logisztikus regresszió (kategorikus kimenetel) alkalmazásával. 

A folyamatindikátorok nemzetközi összehasonlításakor khi2 próbát használtunk, a 

kimeneteli mutatók elemzésekor a kategorikus változók esetén esélyhányadosokat 

számoltunk többszörös logisztikus regresszió használatával a betegek eltérő korát, 

diabetes tartamát és nemi megoszlását figyelembe véve. Hasonlóan elemeztük a betegek 

glikált hemoglobin értékeit többszörös lineáris regresszió használatával. A glikált 

hemoglobin értékeket log transzformáltuk az eloszlás normalitásának javítása érdekében. 

Alcsoport analíziseket is végeztünk, amikor a diabetológusok által gondozott betegek 

adatait hasonlítottuk össze a fenti módszerek használatával. 

Az erektilis diszfunkció rizikófaktorainak jellemzésére a folyamatos változók esetén 

kétmintás t-próbát, kategorikus változók esetén khi2-tesztet alkalmaztunk, majd a 

független prediktorok meghatározására logisztikus regressziót alkalmaztunk (kimeneteli 

mutató – erektilis diszfunkció). A folyamatos változók egy részét szükség szerint log-

transzfomáltuk. Az eredményeket esélyhányadosok és 95%-es konfidencia intervallumok 

formájában prezentáljuk. 
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Eredmények 
 

Pilot vizsgálat 
 

Az 1996 végéig beérkezett rekordok centrumok és nemek szerinti megoszlását mutatja az 

ábra. (5. ábra) Összességben a betegek 43%-a volt férfi, 57%-a nő. Jelentős női túlsúly 

volt az 1., a 6. és a 15. centrumban.  

 
5. ábra. A DiabCare Hungary adatbázisban 1996-ig szereplő betegek vizsgálóhelyek és nemek szerinti 
megoszlása. 

 
 

A demográfiai adatok kitöltöttsége átlagosan jónak mondható, a betegek születési 

dátuma, neme, a diagnózis éve, a betegség típusa, valamint az alkalmazott kezelés típusa 

94%-ban volt ismert. 1-es típusú diabetesze volt a betegek 29%-ának, 2-es típusú 

diabetesze 65%-nak, a maradék 6%-nak egyéb, döntően pancreas diabetesze volt. A 

betegek mintegy fele 56-75 éves, 31%-a 36-55 éves, 18% pedig 36 évnél fiatalabb volt. A 

betegek 33%-ának diabetes tartama meghaladta a 15 évet, 39%-uknak 5-15 éve volt 

ismert a cukorbetegsége. 
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A betegek 64%-a részesült valamilyen inzulint is tartalmazó antidiabetikus kezelésben, 

52%-uk végzett vércukor önellenőrzést. 

Az adatlap kitöltését megelőző évben a betegek 42%-a került kórházba (nem csak 

diabetesszel összefüggő okból), 7%-nál zajlott le súlyos hypoglykemiás rosszullét, 4%-

nak volt hyperglykemiás sürgősségi ellátásra szüksége. 

A rizikótényezők vizsgáltsága alapvetően jó volt (közel 90%), és nem változott a 

vérnyomás, az alkoholfogyasztás, a dohányzás és a testtömegindex esetében. A glikált 

hemoglobin és a triglicerid meghatározásának gyakorisága az első évet követően 

emelkedett és elfogadható értéken stabilizálódni látszott, azonban jelentős szórást 

mutatott az egyes centrumok esetében. (3. táblázat) 

 
3. táblázat. A rizikótényezők vizsgáltsága és a rizikóértékek gyakorisága a DiabCare Hungary 
beteganyagában évenkénti bontásban. 

 
 

Az albuminuria vizsgáltsága a 2. évben elfogadható volt, azonban sem 1994-ben, sem 

1996-ban nem volt elegendő ahhoz, hogy érdemi következtetéseket vonjunk le a 

rizikótartományba kerülő betegek arányáról. 

Meglepően konstans a 8% feletti HbA1/HbA1c értékek előfordulása, figyelembe véve 

azt, hogy az egyes centrumok igen széles skálán mozognak a kóros értékek előfordulási 

gyakoriságát (20-75%) illetően. (6. ábra, 7. ábra) 

A dohányzás és az alkoholfogyasztás csökkenő tendenciát mutat, a 160/95 Hgmm feletti 

vérnyomás előfordulása emelkedni látszik. 
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6. ábra. A HbA1 / HbA1c meghatározás gyakorisága az egyes vizsgálóhelyeken (H – országos átlag). 

 
 
7. ábra. A rizikótartományba (HbA1 / HbA1c > 8%) kerülő betegek aránya az egyes vizsgálóhelyeken (H 
– országos átlag). 

 
 

A diabetes szövődményeit vizsgálva látjuk, hogy a betegek 62%-ának volt valamilyen 

fokú retinopathiája, 7%-nak proliferatív retinopathiája. Az adatrögzítést megelőző évben 

a betegek 7%-a részesült retinopathia miatt lézerkezelésben. A végstádiumú 

szövődményekre vonatkozó kérdések kitöltöttsége az amputáció kivételével (71%) 

megfelelő (>90%) volt, gyakoriságuk 1-4% között mozgott (4. táblázat). 
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4. táblázat. A végállapotú szövődmények gyakorisága a DiabCare Hungary anyagában 1996-ig. 

 
 

Standardizálás – módszer a különböző centrumok 
összehasonlítására 
 

Demográfiai adataikat tekintve a vizsgált centrumok betegei igen eltérőek, a férfiak 

aránya 27 és 63% közötti, 36-55 éves a betegek 17-52%-a, 15 évnél hosszabb ideje 

diabeteszes a betegek 14-54%-a. Az 1-es típusú diabeteszben szenvedők aránya 0 és 80% 

közötti. (5. táblázat) 

 
5. táblázat. A standardizálás során vizsgált centrumok demográfiai adatai (H – országos összesítés). 

 
 

A kitöltési fegyelem (születési dátum, nem, diabetes diagnózisának dátuma, diabetes 

típusa, kezelés módja) országosan 93%-os volt a vizsgált időszakban. Az 5 kiemelt 

centrumban ezek a frekvenciák 78 és 99% között mozogtak, a standardizálást követően 

érdemben nem változtak. 
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Középtávú kimeneteli mutatók 
 

A szemészeti szövődményeket illetően a betegek 1/5-ének állapotáról semmilyen adattal 

nem rendelkeztünk, a nem vizsgált betegek aránya a kiemelt centrumokban igen 

változatos volt: 2-72%. Legrosszabb volt a helyzet a 3. centrumban (72%, standardizálás 

után 77%). A vizsgált betegek 19-72%-ában igazolódott valamilyen fokú retinopathia. A 

centrumok sorrendjét sem a vizsgáltság, sem a retinopathia prevalencia szempontjából a 

standardizálás nem változtatta meg lényegesen. (8. ábra) 

 
8. ábra. A retinopathia előfordulása és vizsgáltságának gyakorisága standardizálás előtt és után (H – 
országos átlag) 

 
 

A rizikótényezők vizsgáltsága (glikált hemoglobin, triglicerid, vérnyomás, dohányzás, 

alkoholfogyasztás) a 3. centrum kivételével mindenhol megfelelő (> 80%) volt, ezen a 

standardizálás sem változtatott jelentősen. A 3. centrumban azonban a betegek 

lényegesen kisebb hányadában váltak ismertté a rizikóparaméterek (16-94%). Az 

albuminuria vizsgálata a pilot vizsgálathoz hasonlóan országosan alig több mint a 
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betegek felében történt meg, az 5 centrum közül 3-ban a vizsgáltság kielégítő volt, 2-ben 

csak a betegek 1/3-1/4-ében volt elérhető. (6. táblázat) 

 
6. táblázat. A rizikótényezők vizsgálatának gyakorisága és a rizikótartományba került betegek aránya az 
egyes centrumokban a standardizálás előtt és után, valamint az országos átlag (a betegek százalékában) 

 
Centrumok 1-5., valamint az országos átlag (H). Az egyes centrumokhoz tartozó bal oldali oszlopokban az 
eredeti gyakoriságok, a jobb oldali oszlopokban a standardizálás utáni gyakoriságok láthatók. 
 

A glikált hemoglobin értékük alapján a rizikócsoportba kerülő (HbA1c/HbA1 > 8%) 

betegek aránya országosan 43%, ennél lényegesen alacsonyabb volt a 3. centrumban (2%, 

standardizálás után 1%), valamint az 5. centrumban (29%, ill. 28%), lényegesen 

magasabb a 4. centrumban (50%, ill. 51%). Meg kell azonban jegyezni, hogy a 3. 

centrumban a vizsgáltság igen alacsony volt, ezért az eredmények reprezentatív értéke is 

valószínűleg igen csekély. 

Emelkedett trigliceridértéket (> 2 mmol/l) országosan a betegek 1/3-ában regisztráltak. 

Az egyes centrumokban ennek megfelelő értékeket találtunk, kivéve az 5. centrumot 

(17%), azonban a standardizálást követően az előfordulás itt is igen hasonlóvá vált az 

országos adathoz (37%). 

A magas vérnyomás (> 160/95 Hgmm) átlagosan a betegek 15%-ára volt jellemző. A 2. 

centrumban a prevalencia ennél lényegesen alacsonyabb volt, és a standardizálás után 

sem változott (2%). A 3. centrumban észlelt magasabb hypertonia előfordulás a 

standardizálás után jelentősen mérséklődött (23-ról 19%-ra). 
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A dohányzás és a rendszeres alkoholfogyasztás országosan a betegek 14-15%-ára 

jellemző, előfordulásuk a standardizálást követően eléggé egységes. Kiemelendő azonban 

a 3. centrum, ahol a dohányzók aránya a standardizálás után még tovább emelkedik 20-

ról 25%-ra. 

Az albuminuria alacsony vizsgáltsága miatt (országosan 55%), a mikro- és 

makroalbuminuria prevalenciája csak korlátozottan értékelhető. Feltűnő, hogy az 

országos átlagnál ritkábban vizsgáló 2. centrumban volt a legmagasabb az igazolt 

microalbuminuria előfordulása (35%, standardizálás után 38%). A makroalbuminuria 

előfordulása országosan 3%, az egyes centrumokban 3-7% volt. 

 

Végkimeneteli mutatók 
 

A végkimeneteli mutatók előfordulása ritka, a standardizálás hatására sem változott 

lényegesen. Kiemelendő 3. centrumban megfigyelt igen magas myocardiális infarktus és 

stroke gyakoriság. 

 

Egyéb paraméterek 
 

Az önellenőrzés gyakorisága a 3. és 4. centrumban (ahol az országos átlagnál lényegesen 

kevesebb az 1-es típusú cukorbetegek aránya) a standardizálás után jelentősen 

emelkedett. Két centrumban (2., 5.) az önellenőrzés gyakorisága a standardizálás után 

csökkent (ezeken a helyeken az 1-es típusú cukorbetegek gyakorisága meghaladta az 

országos átlagot). Az önellenőrzés gyakoriságát tehát jelentősen meghatározta az 1-es 

típusú cukorbetegek aránya, azok súlyának emelkedésével párhuzamosan változva a 

standardizálás során (9. ábra). 

A súlyos hypoglykemiák száma (0-11%) az önellenőrzéshez hasonló tendenciák szerint 

alakult. Ahol a standardizálás hatására az 1-es típusú cukorbetegek relatív súlya csökkent, 

a hypoglykemia előfordulás is csökkent (2., 5. centrum), ahol emelkedett, ott a 

hypoglykemiák gyakorisága is nőtt (1., 4. centrum). 
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9. ábra. Az 1-es típusú cukorbetegség, önellenőrzés és a hypoglykemia gyakoriságának összefüggése a 
standardizálás előtt és után. 
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A ketoacidoticus epizódok előfordulása országosan 3% volt, a kiemelt centrumokban a 

standardizálás után 0-2% között mozgott, ez igen alacsony érték. A hospitalizációk 

gyakorisága megfelelt a pilot vizsgálatban is leírtnak (40%), ami az egyes centrumok 

esetében igen tág határok között alakult (17-60%). 

 

Minőségbiztosítási mutatók longitudinális alakulása 
 

1-es típusú cukorbetegek 
 

Az 1994-2000 közötti időszakban a betegek kora és magassága nem mutatott a naptári 

évekkel korrelációt, azonban az évek során csökkent a diabetes tartama, nőtt a betegek 

testsúlya és testtömeg-indexe, csökkent a dohányzók aránya, javult a vérnyomás valamint 

a (számolt) LDL-koleszterin vizsgáltsága. (7. táblázat) 
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7. táblázat. A DiabCare adatbázisban szereplő betegek jellemzőinek alakulása 1994-2000 között a 
betegség típusa szerint. 

 
* Szélsőérték – az éves átlagok / gyakoriságok minimum és maximum értékei ** R – korrelációs 
együttható (Pearson korreláció), ***P – Pearson korreláció (folytonos változók), khi2 (trendanalízis, 
kategorikus változók) az egyes változók és a naptári év között 
 

A teljes időszakban csökkent mind a szisztolés, mind a diasztolés vérnyomás évenkénti 

átlaga, valamint a 130/85 Hgmm és a 140/90 Hgmm feletti értékek előfordulása a 

korábban a naptári idővel szignifikáns összefüggést mutató paraméterek figyelembe 

vétele után is. Ezen eredmények ismeretében meglepő, hogy a vérnyomáskezelés 

gyakorisága ugyanezen időszakban nem változott szignifikánsan. (8. táblázat) 

 
8. táblázat. Vérnyomásértékek, valamint a vérnyomás kezeltségének alakulása 1-es típusú diabeteszben a 
DiabCare Hungary beteganyagában 1994-2000 között. 

 
RR – vérnyomás 
R – korrelációs együttható (Pearson korreláció), P – Pearson korreláció (folytonos változók), khi2 
(trendanalízis, kategorikus változók). 
R*- parciális korrelációs koefficiens (többszörös lineáris regresszió, folytonos változók), ill.- 
esélyhányados (95% konfidencia intervallum) (többszörös logisztikus regresszió, kategorikus változók) a 
diabetes tartam, a testtömeg-index, a nem és a dohányzás figyelembe vétele után. 
P* - szignifikancia szint a diabetestartam, a testtömeg-index, a nem és a dohányzás figyelembe vétele után. 
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Figyelembe véve a metodikai résznél már ismertetett programváltoztatást, valamint a 

vérnyomásértékek alakulásának trendtörését is, a fenti idősorelemzéseket megismételtük 

az 1994 és 1997, valamint az 1998 és 2000 közötti időszakban külön-külön is. Az első 

időszakban sem a vérnyomásértékek (Pszisztolés= 0,79, Pdiasztolés=0,649), sem a vérnyomás 

kezeltsége (P=0,63) jelentős változást nem mutatott. Ezzel szemben a későbbi időszakban 

mind az átlagos szisztolés (R=-0,059, P=0,039), mind a diasztolés (R= -0,087, P=0,002) 

vérnyomás mérsékelten csökkent, bár sem a kezeltség (P=0,375), sem a célértékek alatti 

betegek aránya (P130/85=0,117, P140/90=0,311) nem változott szignifikánsan. 

A két időszak értékeinek összehasonlításakor átlagosan 7/3 Hgmm-es vérnyomás 

csökkenés látható, aminek megfelelően csökkent a kóros tartományba eső mérések 

gyakorisága is. A vérnyomáscsökkentő kezelés definíciójának változása miatt azonban 

ezt a paramétert nem elemeztük statisztikailag. (9. táblázat) 

 
9. táblázat. A vérnyomás kezeltsége és a vérnyomásértékek alakulása 1994-1997 vs. 1998-2000. 

 
2-mintás t-próba és khi2 tesztek. 
 

A vizsgált 7 évben a dyslipidemia kezeltsége megháromszorozódott, azonban az LDL-

szintek átlaga, valamint az emelkedett LDL-szintek (>3,35 mmol/l) prevalenciája csak 

minimálisan (nem szignifikánsan) csökkent. (10. táblázat) 

A jobb összehasonlíthatóság miatt külön vizsgáltuk azon betegek arányát, akiknek 

mért/vagy kezelt hypertoniájuk/hyperlipidemiájuk volt, és elérték a célértéket. 

Megfelelően beállított (<130/85 Hgmm) vérnyomása volt a hypertoniás betegek 11-33%-

ának, ami a vizsgálat éveiben fokozatosan javult. Hasonlóan javuló tendenciát mutatott a 

jól kezelt hyperlipidemia gyakorisága is (0-6%), azonban a célértéket csak nagyon kevés 

beteg érte el. (10. ábra) 
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10. táblázat. Az LDL-koleszterin, valamint a vérzsírok kezeltségének alakulása 1-es típusú diabeteszben a 
DiabCare Hungary beteganyagában 1994-2000 között. 

 
R – korrelációs együttható (Pearson korreláció), P – Pearson korreláció (folytonos változók), khi2 
(trendanalízis, kategorikus változók). 
R*- parciális korrelációs koefficiens (többszörös lineáris regresszió, folytonos változók), ill.- 
esélyhányados (95% konfidencia intervallum) (többszörös logisztikus regresszió, kategorikus változók) a 
diabetes tartam, a testtömeg-index, a nem és a dohányzás figyelembe vétele után. 
P* - szignifikancia szint a diabetestartam, a testtömeg-index, a nem és a dohányzás figyelembe vétele után. 
 
10. ábra. Azon 1-es típusú diabeteszes, hypertoniás és hyperlipidemiás betegek (mért/kezelt) aránya, akik 
elérték a vérnyomás (<130/85 Hgmm), ill. az LDL (<3,4 mmol/l) célértéket a DiabCare Hungary 
adatbázisban 1994-2000-ben. 

 
Trendvizsgálat a diabetestartam, a testtömeg-index, a nem és a dohányzás figyelembe vétele után. 
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2-es típusú cukorbetegek 
 

Az elemzett időszakban az évek során csökkent a betegek átlagéletkora, diabetes tartama, 

emelkedett testsúlyuk, testmagasságuk és testtömegindexük, valamint csökkent az LDL-

koleszterin vizsgáltsága. Nem változott a nemek és a dohányzók aránya, valamint a 

vérnyomás vizsgáltsága. (7. táblázat) 

A vizsgált teljes időszakban szignifikánsan csökkenő tendenciát mutatott mind a 

szisztolés, mind a diasztolés vérnyomás átlagértéke, összesen kb. 9/4 Hgmm-rel. Ez a 

trend a demográfiai adatok figyelembe vétele után sem változott. Ezzel párhuzamosan 

csökkent a rizikóértékekkel (> 140/90, ill. 130/85 Hgmm) rendelkező betegek aránya is. 

A betegek az évek során egyre gyakrabban részesültek antihypertenzív kezelésben. A 2-

es típusú betegek kezeltségében az 1-es típusú cukorbetegeknél észlelt trendtörésnek 

megfelelő változásokat nem észleltünk. (11. táblázat) 

 
11. táblázat. Vérnyomásértékek, valamint a vérnyomás kezeltségének alakulása 2-es típusú diabeteszben a 
DiabCare Hungary beteganyagában 1994-2000 között. 

 
RR – vérnyomás 
R – korrelációs együttható (Pearson korreláció), P – Pearson korreláció (folytonos változók), khi2 
(trendanalízis, kategorikus változók). 
R*- parciális korrelációs koefficiens (többszörös lineáris regresszió, folytonos változók), ill.- 
esélyhányados (95% konfidencia intervallum) (többszörös logisztikus regresszió, kategorikus változók) a 
diabetes tartam, a testtömeg-index, a nem és a dohányzás figyelembe vétele után. 
P* - szignifikancia szint a diabetestartam, a testtömeg-index, a nem és a dohányzás figyelembe vétele után. 
 

 

Az 1994-2000 közötti időszakban gyakorlatilag megháromszorozódott az antilipemiás 

kezelésben részesülő betegek aránya, amivel összefüggésben csökkent az LDL-
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koleszterinek átlaga, valamint a kóros tartományba (>3,35 mmol/l) kerülő betegek aránya 

is. (12. táblázat) 

 
12. táblázat. Az LDL-koleszterin, valamint a vérzsírok kezeltségének alakulása 2-es típusú diabeteszben a 
DiabCare Hungary beteganyagában 1994-2000 között. 

 
R – korrelációs együttható (Pearson korreláció), P – Pearson korreláció (folytonos változók), khi2 
(trendanalízis, kategorikus változók). 
R*- parciális korrelációs koefficiens (többszörös lineáris regresszió, folytonos változók), ill.- 
esélyhányados (95% konfidencia intervallum) (többszörös logisztikus regresszió, kategorikus változók) a 
diabetes tartam, a testtömeg-index, a nem és a dohányzás figyelembe vétele után. 
P* - szignifikancia szint a diabetestartam, a testtömeg-index, a nem és a dohányzás figyelembe vétele után. 
 

A 2-es típusú cukorbetegek között megfelelően beállított (<130/85 Hgmm) vérnyomása 

volt a hypertoniás betegek 11-44%-ának, ami a vizsgálat éveiben fokozatosan javult. 

Hasonlóan javuló tendenciát mutatott a jól kezelt hyperlipidemia gyakorisága is (4-43%), 

és a célértéket a vizsgálat végére a betegek közel fele elérte, lényegesen meghaladva 

ezzel az 1-es típusú betegekben megfigyelt arányt. (11. ábra) 

 

Folyamatindikátorok nemzetközi összehasonlítása 
 

A vizsgálatban szereplő 3 adatbázis betegeinek jellemzőit vizsgálva látható, hogy 

általában a magyar betegegek nagyobb hányada nő, mint a BRFSS adatbázisban. 

Ugyanakkor nyilvánvaló okokból a magyar betegek 100%-a rendelkezett 

egészségbiztosítással, míg ez az arány az amerikai betegek között csak 89% volt. Az 
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adatgyűjtés metodikájából következően a magyar adatbázisokban szereplő betegek 

mindegyike előző évben felkereste kezelőorvosát. (13. táblázat) 

 
11. ábra. Azon 2-es típusú diabeteszes hypertoniás és hyperlipidemiás betegek (mért/kezelt) aránya, akik 
elérték a vérnyomás (<130/85 Hgmm), ill. az LDL (<3,4 mmol/l) célértéket a DiabCare Hungary 
adatbázisban 1994-2000-ben. 

 
Trendvizsgálat a diabetestartam, a testtömeg-index, a nem és a dohányzás figyelembe vétele után. 
 
13. táblázat. A folyamatindikátorok nemzetközi összehasonlítása során használt betegek alapadatai. 

 
Beckles adatbázis – az 1994-es BRFSS vizsgálat cukorbetegei ([45] alapján) 
Csongrád adatbázis – 1996-ban a csongrádi háziorvosok által gondozott cukorbetegek 
DiabCare adatbázis – 1997-ig a DiabCare Hungary adatbázisába az akkreditált gondozóhelyekről 
beérkezett betegek 
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Általában a csongrádi adatbázis betegei (megfelelően a háziorvosok gondozta betegek 

jellemzőinek) idősebbek voltak, betegségüket gyakrabban diagnosztizálták 30 éves 

életkor felett, rövidebb diabetes tartamuk volt, és kevesebb 1-es típusú beteg volt köztük, 

mint az amerikai adatbázisban. Az akkreditált szakellátóhelyek betegei természetesen 

ellátási feladatuknak megfelelően inkább fiatalabbak voltak, hosszabb diabetes 

tartammal, gyakrabban 1-es típusú diabetesszel, és a 2-es típusú cukorbetegek közül is 

inkább az inzulinkezeltek tartoztak közéjük. (13. táblázat) 

Természetesen a nyilvánvalóan eltérő betegcsoportok statisztikai összehasonlítását nem 

végeztük el, ez csupán a betegek ismertetésekor leírt jellemzők kvalitatív alátámasztását 

szolgálja. Ennek alapján nyilvánvaló az is, hogy miért nem lehet a teljes adatbázisokat 

direkt módon összehasonlítani. 

A csongrádi adatbázis betegeit két csoportba soroltuk: inzulinkezeltek (n = 91), valamint 

nem inzulinkezelt betegek (n = 643). A gondozóközpontok betegeit a BRFSS 

felosztásához hasonlóan 3 csoportra osztottuk: 1-es típusú cukorbetegek (n = 930), 

inzulinkezelt betegek (az 1-es típusú betegekkel együtt, n = 2.449) és nem inzulinkezelt 

betegek (n = 711). (14. táblázat) 

 
14. táblázat. Az ADA ajánlások szerinti kezelés a Beckles, a Csongrád és a DiabCare adatbázisban 

 
Beckles adatbázis – az 1994-es BRFSS vizsgálat cukorbetegei ([45] alapján) 
Csongrád adatbázis – 1996-ban a csongrádi háziorvosok által gondozott cukorbetegek 
DiabCare adatbázis – 1997-ig a DiabCare Hungary adatbázisába az akkreditált gondozóhelyekről 
beérkezett betegek 
Az előző 12 hónap eredményei. 
* P< 0.0001 az inzulinkezeltek és nem inzulinkezeltek között a Csongrád és a DiabCare adatbázisokban 
(Khi2 teszt). 
IK: inzulinkezelt 
NIK: nem inzulinkezelt 
 



 64

Elsőként az egyes adatbázisokon belül hasonlítottuk össze az inzulinkezelt és nem 

inzulinkezelt betegeket. Hasonlóan a BRFSS-ben megfigyelthez, az inzulinnal kezelt 

betegek gyakrabban végeztek önellenőrzést, mint a nem inzulinkezeltek. Az 

inzulinkezeltek között gyakrabban történt HbA1c meghatározás is, mint a nem 

inzulinkezeltek között. A központokban az inzulinkezelt betegek láb- és szemészeti 

vizsgálata is gyakrabban történt meg, mint a nem inzulinkezelteké. 

Az 1-es típusú cukorbetegek esetén a DiabCare betegeken szignifikánsan (P<0,0001) 

gyakrabban történt szemészeti vizsgálat és HbA1c meghatározás, mint az amerikai 

betegek között, míg a többi vizsgált paraméterben nem volt jelentős eltérés. 

Az inzulint használó betegek mindkét magyar adatbázisban gyakrabban végeztek 

önellenőrzést és részesültek glikált hemoglobin meghatározásban, mint az amerikai 

betegek (P<0,0001). Ugyanakkor a DiabCare adatbázis inzulinnal kezelt betegei a többi 

ADA standard szempontjából szignifikánsan kedvezőbb ellátásban részesültek, mint akár 

az amerikai, akár a magyar háziorvosok által gondozott betegek (P<0,0001). 

A csongrádi háziorvosi adatbázis inzulint nem használó betegei ritkábban végeznek 

önellenőrzést, és glikált hemoglobin szintjüket is ritkábban határozzák meg, mint a 

hasonló amerikai betegekét (P<0,0001). 

 

Kimeneteli mutatók nemzetközi összehasonlítása 
 

A DiabCare adatbázisban szereplő betegek a gondos kiválasztás ellenére is fiatalabbak 

voltak, 1-es típusú diabetesük rövidebb ideje volt ismert, és figyelembe véve a kor, a 

diabetes tartam, és az eltérő nemi megoszlás hatását is, szignifikánsan soványabbak 

voltak. (15. táblázat) 

Az ellátás általános jellemzőit tekintve látható, hogy a DiabCare-ben szereplő betegeket 

sokkal gyakrabban kezelte diabetológus/endokrinológus szakorvos. Gyakorlatilag minden 

magyar beteg, míg a pittsburghi betegeknek csupán kb. ¾-e végzett heti rendszerességgel 

vércukor önellenőrzést. Szignifikánsan több DiabCare beteg részesült a vizsgálatot 

megelőző évben diabetesszel kapcsolatos oktatásban, mint az EDC vizsgálatban. A 

magyarországi betegek döntő többsége intenzifikált inzulinkezelésben részesült, míg az 

amerikai betegek legnagyobb része konzervatív (≤ 2 inzulin injekció naponta) 
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inzulinkezelést alkalmazott. A magyar betegek szemészeti ellenőrzése is gyakrabban 

történt meg az előző évben, mint a pittsburghieké. A hypoglykemiás sürgősségi állapotok 

gyakrabban fordultak elő a DiabCare vizsgálatban, de a hospitalizációk gyakoriságában 

nem volt különbség. (16. táblázat) 

 
15. táblázat. Az EDC és a DiabCare adatbázis betegeinek általános jellemzői. (Kimeneteli mutatók 
nemzetközi összehasonlítása) 

 
* - a kor, a diabetestartam és a nemi megoszlás különbségét is figyelembe véve. 
 

Mindezen összehasonlításokat megismételve úgy, hogy az EDC vizsgálat betegei közül 

csak a diabetológus szakemberek által gondozottakat vettük figyelembe, valamelyest 

csökkentette a különbségek mértékét, azonban azok a hypoglykemiás sürgősség 

kivételével mind szignifikánsak maradtak. (16. táblázat) 

A glikált hemoglobin szintek mind az ASD, mind az ISG által javasolt módszert 

alkalmazva alacsonyabbak voltak a DiabCare betegekben, mint az amerikai betegekben. 

(16. táblázat) 

A mikrovaszkuláris diabeteszes szövődmények előfordulási gyakoriságát vizsgálva 

megállapíthatjuk, hogy mind a proliferatív retinopathia, a vakság, az albuminuria, a 

végállapotú veseelégtelenség, mind a szimptómás neuropathia gyakrabban fordult elő az 

EDC vizsgálat betegei között. Az EDC diabetológusok által gondozott betegei hasonló 

eredményeket mutattak, mint a teljes EDC adatbázis, kivéve az albuminuria ritkább 

előfordulását, ami megfelelelt a DiabCare betegek között észleltnek. (16. táblázat) 

A makrovaszkuláris diabeteszes szövődmények gyakorisága nem különbözött 

szignifikánsan a két adatbázis között. A hypertonia előfordulása szignifikánsan gyakoribb 

volt a magyar betegek között. Ez a különbség (bár mértéke) csökkent, továbbra is 

szignifikáns maradt az EDC specialista csoport és a magyar betegek között. (16. 

táblázat) 
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16. táblázat. Az 1-es típusú cukorbetegek gondozásának jellemző adatai, valamint a mikro- és 
makrovaszkuláris szövődmények gyakorisága (%), és relatív rizikója az EDC (n=416) és a DiabCare 
Hungary (n=405) vizsgálatban 1994-1997-ben (nem, kor és diabetes tartam szerint igazítva). 

A gondozás általános jellemzői EDC EDC specialista DiabCare  

  Diabetológuskezelés 56.3* 100.0 92.3  

  Vércukor önellenőrzés 78.3* 87.3* 97.8  

  Diabetes oktatás 17.2* 22.6* 53.7  
  Intenziv inzulinkezelés  
       (> 2 injekció/nap) 28.9* 40.7* 88.4  

  Szemészeti vizsgálat 70.9* 77.0* 92.2  

  Súlyos hypoglykaemia 3.4† 4.3 8.3  

  Hospitalizáció 21.2 25.0 26.4  

  Relative HbA1(c) - ISG‡ 1.44 ± 0.25* 1.41 ± 0.25* 1.31 ± 0.31  

  Relative HbA1(c) - ASD‡ 1.77 ± 0.32* 1.74 ± 0.33* 1.60 ± 0.39  

Microvasculáris szövődmények     

  Proliferativ retinopathia 35.1* 33.7† 20.1  

  Cataracta 11.9* 14.6 3.5  

  Vakság 4.3§ 4.5 § 1.9  

  Albuminuria (≥30 mg/nap) 46.4† 28.2 35.2  

  Végstádiumú veseelégtelenség 1.8 2.0 0.4  

Macrovasculáris szövődmények     

  Hypertonia 19.4* 25.4 § 34.6  

  Stroke 0.2 0.1 0.1  

  Angina 1.7 1.5 1  

  Myocardialis infarktus 0.4 0.5 0.5  

  Perifériás pulzus hiánya 6.8 4.9 4.2  

  Claudicatio 2.2 2.8 1.4  

  Boka feletti amputáció 2.8 1.9 1.6  

0.1 1 10 100

Esélyhányados (OR) és
95% konfidencia intervallum

 
* - P < 0.001 vs. DiabCare 
† - P < 0.01 vs. DiabCare 
‡ - Relatív glikált hemoglobin (átlag ± SD) a St Vincent Deklaráció Olaszországi Munkacsoportjának (ISG) 
és a Német Diabetes Társaság Strukturált Diabetes Terápiás Munkacsoportjának számítási módszere 
szerint. [33] [135] 
§ - P < 0.05 vs. DiabCare 
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Bár a megelőző analízisek a kor, a nemi megoszlás és a diabetes tartamának figyelembe 

vételével történtek, ezen tényezők abszolút kizárására párosított mintákon is elvégeztük a 

korábbi analíziseket (n=169). Az ellátás általános jellemzőit vizsgálva az előzőekben 

bemutatott eredményekhez hasonlóan a preventív beavatkozások (önellenőrzés, 

szemészeti vizsgálat, diabetesszel kapcsolatos oktatás) magasabb gyakoriságát igazoltuk 

a magyar betegek között. A DiabCare betegek számított glikált hemoglobin értéke is 

alacsonyabb volt, hasonlóan a mikrovaszkuláris szövődmények előfordulásához 

(retinopathia, cataracta). 

 

A merevedési zavar rizikófaktorainak keresztmetszeti vizsgálata 
 

A korábban ismertetett feltételek alapján leválogatott betegcsoportba összesen 188 egyes 

típusú és 475 kettes típusú cukorbeteg került. Az 1-es típusú cukorbetegek átlagosan 

45,3±10,5 évesek voltak, diabeteszük 17,5±10,1 éve állt fent, 14,4%-nak volt ismerten 

merevedési zavara. A 2-es típusú betegek nyilvánvalóan ennél lényegesen idősebbek 

voltak (61,6±10,2 év), diabetes tartamuk rövidebb volt (12,1±7,8 év), merevedési 

zavarban szenvedett 90 (18,9%). 

 

1-es típusú cukorbetegek 
 

Az erektilis diszfunkcióban szenvedő betegek az univariációs analízisek alapján 

szignifikánsan idősebbek voltak, diabetes tartamuk átlagosan 5 évvel hosszabb volt, 

magasabb volt szisztolés vérnyomásuk, valamint albuminürítésük. (17. táblázat) 

A kategorikus változók elemzése alapján a merevedési zavar gyakoribb volt a makro- és 

mikrovaszkuláris szövődményekben (proliferatív retinopathia, nephropathia, 

neuropathia), valamint a hypertoniában szenvedők, ill. antihypertenzív kezelésben 

részesülők között. Meglepő módon sem az anyagcserehelyzet, sem a vérzsírok, sem a 

dohányzás nem mutattak összefüggést a merevedési zavarral. (18. táblázat) 
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17. táblázat. A merevedési zavarral lehetséges összefüggést mutató paraméterek 1-es típusú 
cukorbetegekben (folytonos változók). 

 
 
18. táblázat. A merevedési zavarral lehetséges összefüggést mutató kategorikus változók 1-es típusú 
cukorbetegekben. 

 
 

A merevedési zavarral univariációs összefüggést mutató paramétereket közös logisztikus 

regressziós modellben vizsgálva egyedül a diabeteszes nephropathia jelenléte bizonyult a 

merevedési zavarral független összefüggést mutató paraméternek (OR: 5,56 95%-os CI 

1,33-23,3, P=0,019). 

 

2-es típusú cukorbetegek 
 

A merevedési zavarban szenvedő 2-es típusú cukorbetegek hasonlóan az 1-es típusú 

betegekhez szignifikánsan idősebbek voltak, diabetes tartamuk hosszabb volt, 
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anyagcserehelyzetük tendenciózusan rosszabb volt, és valamivel több alkoholt 

fogyasztottak, mint az erektilis diszfunkciótól mentes társaik. (19. táblázat) 

 
19. táblázat. A merevedési zavarral lehetséges összefüggést mutató paraméterek 2-es típusú 
cukorbetegekben (folytonos változók). 

 
 

A kategorikus változók elemzése alapján a merevedési zavar gyakoribb volt a proliferatív 

retinopathiában és neuropathiában szenvedőkben, azonban a nephropathiával ez esetben 

nem találtunk összefüggést. A hypertonia jelenléte szignifikánsan nem emelte a 

merevedési zavar kockázatát, azonban az antihypertenzív kezelés fokozta azt. Az 

alkoholfogyasztás dichotomizált változóként szintén szignifikáns összefüggést mutatott a 

merevedési zavarral. Nem találtunk összefüggést a testtömeg-index, a vérnyomás, a 

vérzsírok, a dohányzás, a diabetes kezelési módja, az albuminürítés mértéke és a 

merevedési zavar között. (20. táblázat) 

A merevedési zavarral univariációs összefüggést mutató paramétereket közös logisztikus 

regressziós modellben vizsgálva a neuropathia jelenléte, az alkoholfogyasztás, a 

proliferatív retinopathia és a makrovaszkuláris szövődmények jelenléte mutatott 

független összefüggést a merevedési zavar kialakulásával. (21. táblázat) 
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20. táblázat. A merevedési zavarral lehetséges összefüggést mutató kategorikus változók 2-es típusú 
cukorbetegekben. 

 
 
21. táblázat. A merevedési zavarral független összefüggést mutató paraméterek 2-es típusú 
cukorbetegekben többszörös logisztikus regresszió alapján. 

 
A modell számára elérhetők voltak az univariációs teszt alapján P<0,1 összefüggést mutató változók. 
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Megbeszélés 
 

Pilot vizsgálat 
 

A pilot vizsgálat leíró adatai / eredményei részletes diszkussziót nem igényelnek. Néhány 

megjegyzés azonban a helyes értelmezéshez mindenképpen szükséges. A vizsgálat 

jellegéből (önkéntes részvétel) következően a vizsgált betegcsoport semmiképpen sem 

tekinthető reprezentatívnak, ennek megfelelően az eredmények nemzetközi 

összehasonlítása direkt módon nem lehetséges. 

A kiértékelés során talált férfi/nő arány megközelíti a korábban (1981/1982-ben) végzett 

bicskei populációs szűrés során talált megoszlást [123]. Hasonlóan női predominancia 

jellemzi az 1990-es években végzett amerikai reprezentatív vizsgálatokat (51-56,8%) is 

[45] [69]. 

A betegségtípusok megoszlása, és az inzulinkezelés gyakorisága is jelentősen eltér 

betegeink között az országosan várható adatoktól. Az 1-es típusú diabetes előfordulása 

(29%) kb. háromszorosa az epidemiológiai adatok alapján várhatónak [123] [44] [137], 

ehhez hasonlóan az inzulinkezelt betegek is kb. kétszeresen túlreprezentáltak [45] [69]. 

Az egyes centrumok által gondozott betegek jellemzői is jelentős eltérést mutatnak, ami 

megfelelhet az adott gondozóhely speciális feladataiból adódó szelektált betegcsoportnak 

(pl. terhesgondozás, regionális, országos központok súlyosabb betegei). 

A fentebb leírtak alapján nyilvánvaló, hogy a kimeneteli mutatók centrumok közti direkt 

összehasonlítása sem lehetséges csak korra, nemre, diabetes típusra, tartamra, stb. végzett 

standardizálást követően, esetleg az egymáshoz hasonló gondozóhelyek kiválasztásával. 

Hasonló oka lehet a szemészeti szövődmények 1994 és 1996 között észlelt örvendetes, de 

sajnos valószínűleg csak látszólagos csökkenésének, amit elsősorban a programba 

újonnan csatlakozó enyhébb, rövidebb betegségtartamú cukorbeteget gondozó központok 

jelenléte magyaráz. Az összehasonlítások során azért is különösen fontos az óvatosság, 

mert amennyiben ezen adatok bármilyen finanszírozási vagy direkt (nem anonim 

rangsorolás) összehasonlítási célból felhasználásra kerülnek, akkor az „perverz” 
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betegkiválasztáshoz (betegelutasításhoz) vezethet, így összességében rontva a betegebb 

emberek ellátásának esélyeit [37]. 

A testméretek, a dohányzás és az alkoholfogyasztás kitöltöttsége a vizsgálat kezdetétől 

kiváló, és a kezdeti alacsonyabb értékeket követően a vérnyomás, a glikált hemoglobin és 

a triglicerid szintek is a betegek 80%-ában ismertté váltak. Az albuminuria vizsgáltsága 

jelentősen elmarad az előbbiektől, ami lényegében egybevág a nemzetközi 

tapasztalatokkal [41] [42] [43]. 

A fejlett országok jelentős részében az egyes vizsgálatok elmaradása általában nem 

gazdasági okokra, hanem a szervezettség, a logisztika problémáira vezethető vissza. Az 

előbb említett albuminuria vizsgáltsága a kezdeti emelkedés után kb. 50%-ra esett vissza. 

Ennek oka részben financiális kérdés, melynek megoldásában esetlegesen az auditálás 

(egyéb paraméterek esetében az ajánlások szigorú követésének igazolása) hasznos 

segítség lehet. A vizsgálat elmaradása annál is inkább szomorú, hiszen ez a paraméter a 

diabeteszes nephropathia egyik korai indikátora, a még lehetséges intervenció 

időszakában, ráadásul fontos kardiovaszkuláris rizikófaktor 2-es típusú diabeteszben 

[138] [139]. A kitöltöttséget a háziorvos résztvevők aránya is jelentősen befolyásolhatja, 

hiszen számukra egyes vizsgálatok elérhetősége alacsony (pl. HbA1c, albuminuria). 

A rizikófaktorok alapján kóros tartományba kerülő betegek arányának vizsgálata 

mindenképpen gondos körültekintést igényel. A korábbiakban már láttuk, hogy a betegek 

általános jellemzői milyen jelentősen befolyásolhatják ezt a paramétert. Arról is szó volt 

már, hogy amennyiben a rendszert valóban a minőség javítására igyekszünk használni, és 

intervenciós lépésekre szánjuk el magunkat, akkor az orvosokat a betegek közti 

válogatásra motiválhatjuk. Hasonló hatása lehet a normálhoz nagyon közeli határértékek 

(pl. a HbA1c < 6,5%) megadásának is. Ilyen módon pont a legnehezebben beállítható 

betegek gondozása fog romlani, hiszen az ő esetükben irreális a rosszul kitűzött célérték 

elérése, míg a legenyhébb esetekre koncentrálva kiváló mutatókat érhetünk el. Ez azért is 

hátrányos, mert a legnagyobb gazdasági és egészségi haszon pont a legrosszabb beállítású 

betegek állapotának javításától várható. [37] [89] 

A vizsgálat első 3 éve során a standardként beállított értéknél magasabb vérnyomások 

előfordulása emelkedett, csökkent a dohányzás és a rendszeres alkoholfogyasztás 

előfordulása. A 8% feletti glikált hemoglobin előfordulási gyakorisága érdemben nem 
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változott. Igen széles sávban mozgott azonban az egyes centrumokban a kóros 

tartományba kerülő betegek száma. Ennek egyik lehetséges oka módszertani: az egyes 

központok nem adták meg a meghatározásra használt módszereket. Feltételezhetően 

HbA1 és HbA1c egyaránt szerepel ezen adatok között; ismerten eltérő normál 

tartományokkal. 

Az előbbiek is megerősítik, mennyire fontos a minőségbiztosításra kialakított rendszer 

során a változók pontos definiálása, ill. a definíciók követése [2]. 

A végállapotú szövődmények gyakoriságának követése (bár fontos feladat) csak akkor 

nyújthat érdemi információt, ha a vizsgált háttér-populáció adatai is rendelkezésre állnak. 

Ráadásul prevalenciájuk alacsony, ami jelentősen növeli a hibalehetőséget és csökkenti a 

statisztikai erőt is [140]. 

A fentieket is figyelembe véve ismételten felmerül a kérdés: nem akarunk-e túl sok 

meghatározást? Amint azt a metodikai résznél is láttuk, az Alap-adatlap összeállítását 

meglehetősen hosszas nemzetközi egyeztetés előzte meg, a mögötte álló konszenzust 

meggyőzőnek gondoljuk [2] [112] [113] [114] [115] [116]. A rajta szereplő adatok 

mindenképpen olyanok, amelyek az egyes betegek gondozása szempontjából 

elengedhetetlenek. A minőségbiztosítási vizsgálatok során azonban egyéb szempontok is 

érvényesülnek. Nagy, országos reprezentatív mintán a folyamatindikátorokon kívül nehéz 

egyéb adatokhoz is hozzájutni [45] [46] [47] [23]. Adott intézmények (biztosítók) 

vizsgálatakor praktikus lehet az adminisztratív adatbázisokban hozzáférhető adatok 

feldolgozása [48] [35] [49] [34] [53]. Olyan célcsoportok esetén (pl. háziorvosok), ahol a 

vizsgálatok elvégzése akadályokba ütközik, javasolt lehet először a betegek demográfiai 

mutatóinak, ill. a folyamatindikátoroknak a gyűjtése, és csak ezt követően érdemes a 

minőségbiztosítást a kimeneteli mutatókra is kiterjeszteni [3]. 

Bár a program használata egyszerű, kellő gyakorlattal is legalább 7-10 percet vesz 

igénybe egy beteg jellemzőinek feltöltése. Többen időhiányra hivatkozva távol maradtak 

a minőségbiztosítás e hasznos formájától. Nyilvánvalónak tűnik, hogy a részvétel 

javítható lenne, ha az Alap-adatlap megfelelően integrálható lenne a különböző gondozói 

rendszerekbe, ráadásul a jól felépített elektronikus betegkarton önmagában is a gondozás 

javulásához vezethet [92] [104] [141]. 



 74

A rendszer jelenlegi működése azonban csak az önkéntességen alapulhat, ez részben 

biztosíték arra is, hogy az általunk feldolgozott adatok validak, valósak. Az önkéntes 

részvétel mindenképpen javítja az általunk alkalmazott intervenciós módszerek 

hatékonyságát, azonban a résztvevő centrumok jellemzői határozottan eltérhetnek a részt 

nem vevőkétől, így az eredmények generalizálhatósága csak korlátozottan érvényesíthető. 

A metodikai részben leírt intervenciós módszerekről időközben randomizált kontrollált 

vizsgálatok és kohortvizsgálatok is bizonyították, hogy javítják a folyamatindikátorokat, 

ill. a köztes kimeneteli mutatók egy részét [24] [25] [104]. 

A minőségellenőrzési program folyamatos alkalmazása, ugyanazon betegek évenkénti 

követése lehetőséget ad a minőségi körök eredményességének lemérésére. Ily módon 

minőségbiztosítási kohortok jöhetnek létre, amelyek az ellátás hosszú távú alakulásáról 

adhatnak fontos információt. Hasonlóan fontos lehet a program széleskörű elterjesztése, 

ami lehetővé tenné az országos szükségletek és hiányosságok felmérését, az anyagi és 

személyi eszközök megfelelő területi elosztására, hosszú távú tervezésre. 

A családorvosok bekapcsolódásával a teljes diabeteszes népesség gondozásának 

felmérése is lehetővé válna, és így a hazai eredmények a megfelelő nemzetközi adatokkal 

is összehasonlíthatókká válnának. [142] 

 

Standardizálás – módszer a különböző centrumok 
összehasonlítására 
 

Az adatok - a standardizálást követően is csupán leíró jellegűek, ennek megfelelően 

szignifikancia szinteket, ill. konfidencia intervallumokat sem tüntettünk fel. 

Az indirekt standardizálás használatakor a standard populációt országos adatként jelöltük, 

kérdéses azonban, hogy a DiabCare Hungary betegcsoportja reprezentatívnak tekinthető-

e. A metodikai részben ismertetett megfontolások alapján a DiabCare Hungary 1-es 

típusú diabeteszes betegeit tekinthetjük többé-kevésbé reprezentatívnak. Mivel a 2-es 

típusú diabeteszes betegek ellátásának többségét végző háziorvosok részvétele egyelőre 

igen alacsony, így a 2-es típusú cukorbetegség gondozásáról a vizsgált betegek adatai 

valószínűleg nem adnak jellemző képet [125].  
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Az egyes adatszolgáltató helyeken a betegek férfi/nő arányában megfigyelhető eltérést az 

adott gondozóhely speciális feladata - például terhesgondozás és utánkövetés - is 

magyarázhatja. Különböző okok miatt eltolódás adódhat az 1-es típusú diabeteszes 

betegek vagy az inzulinnal kezelt betegek számában is. A súlyosabb eseteket ellátó 

regionális központok esetében magas színvonalú gondozás mellett is több szövődmény 

fordulhat elő. Az egyes adatszolgáltató helyek között valós összehasonlítást csak korra, 

nemre, diabetes-típusra, stb. történő standardizálást követően lehet végezni.  

A szemészeti szövődmények prevalenciája Klein eredményei alapján különböző diabetes-

tartamok mellett, különböző életkorokban 20-100% [143] [144]. Ez egyezik az eltérő 

összetételű centrumokban megfigyelt 28-83%-kal. A standardizálást követően ezek az 

arányok csak mérsékelten csökkentek, kérdéses, hogy módszerünk eléggé érzékeny volt-e 

az eltérő beteganyagok (esetleges metodikai különbségek) megfelelő kezelésére. 

A rizikótényezők vizsgálatának gyakorisága a részletesen vizsgált centrumokban és 

országosan is általában megfelelő. Kiemelendő azonban, hogy a microalbuminuria az 

egyik legkevésbé vizsgált paraméter. A 3. centrumban a rizikófaktorok szűrése, követése 

kevéssé valósult meg; ez a gondozóhely jellegéből (háziorvosi praxisokat fog össze) 

adódó következményes technikai probléma is lehet (a vérminták szállítása bonyolult, a 

meghatározások alulfinanszírozottak).  

A rizikótartományba került betegek aránya jól összevethető az előzetes (pilot) vizsgálat 

során kapott mutatókkal, ahol 34%-ban emelkedett HbA1c-t, 18%-ban magasabb 

triglicerid szintet, 12%-ban hypertoniát, 19%-os gyakorisággal dohányzást, valamint 

43%-ban microalbuminuriát regisztráltunk [20]. Az egyes standardizált centrumok 

közötti különbségek itt többnyire a gondozások minőségi különbségeit mutatják, bár 

egyes esetekben ezek az adatok is csak fenntartásokkal értékelhetők. A 2. centrumban a 

microalbuminuria jelentősen gyakoribb előfordulása (38% vs. országosan 24%) annak a 

következménye is lehet, hogy a kevés elvégzett vizsgálat ezen a helyen a veszélyeztetett 

(nagyobb microalbuminuria-gyakoriságú) betegek csoportjában történt. Az 1-es típusú 

diabeteszes betegekben az EuroDiab IDDM Szövődményvizsgálat során 18%-ban 

találtak microalbuminuriát, a proteinuria előfordulása 15% volt [145]. 

A gondozást végző helyek közötti jelentős eltérés a kóros, rizikótartományba eső glikált 

hemoglobin-értékekben azzal is magyarázható, hogy egyes központokban HbA1c és 
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HbA1 meghatározás egyaránt szerepelt (ismerten eltérő normálértékekkel). 

Megjegyzendő azonban, hogy a vizsgálatban kiemelt öt központ mindegyike HbA1c-

meghatározást végzett a vizsgált periódusban.  

A rizikófaktorok elemzésénél kiemelendő a 3. centrum, ahol a rizikóparaméterek 

vizsgáltsága többnyire olyan alacsony, hogy a rizikótartományba eső értékek 

gyakoriságáról nehéz érdemi információhoz jutni. A minőségbiztosítási irodalomban 

általában a 70-80% feletti vizsgáltság esetén tartják érdemesnek a rizikótartományba eső 

betegek arányának vizsgálatát [41] [42] [43]. Ebben a centrumban tehát az elsődleges 

prioritás a folyamatindikátorok vizsgáltságának javítása, ill. az ehhez szükséges minőségi 

körök megszervezése lehet. 

A végkimeneteli mutatók összehasonlítását megfelelő óvatossággal kell értékelni, mivel 

ezek nemcsak az aktuális gondozás minőségét jelentik, hanem a szövődmények 

végállapotát, amelyeknek kialakulása 5-15 évig is eltarthat. Az egyes centrumok között 

megfigyelt nagy különbségek ebben az esetben nem(csak) a gondozás speciális 

összetételét mutathatják, hanem az egyes végállapotok nem egységes definícióját is.  

Az önellenőrzés és az 1-es típusú cukorbetegség gyakorisága között talált összefüggés jól 

egyezik a gondozási ajánlással, amely minden 1-es típusú diabeteszes beteg esetén 

javasolja a rendszeres önellenőrzést [146]. Egy nemrégiben megjelent metaanalízis 

felveti az önellenőrzés szénhidrát-anyagcserére kifejtett kedvező hatását orális 

antidiabetikumokkal kezelt 2-es típusú cukorbetegekben is, valószínű, hogy ezen 

ismeretek birtokában a fenti megállapítás a jelenlegi (2005 utáni) helyzetben 

újraértékelésre érdemes [147]. 

A hypoglykemiákat elemezve a DCCT vizsgálatban konzervatív inzulinkezelés mellett 

9,8%-ban, intenzív kezelés során 26%-ban igazoltak súlyos (külső segítséget igénylő) 

hypoglykemiás rosszullétet [58]. Hasonló adatok derültek ki az 1-es típusú diabeteszes 

betegek adatainak feldolgozásakor az EuroDiab IDDM Szövődményvizsgálat során is, 

ahol összesen 32%-ban találtak súlyos hypoglykemiát [148]. 2-es típusú diabeteszes 

betegeknél a súlyos hypoglykemiák ennél lényegesen, nagyságrenddel ritkábbak voltak 

[149]. Figyelembe véve az 1-es és a 2-es típusú cukorbetegség országos arányát, a 

hypoglykemiák országos átlagban 5%-os (0-11% közötti) gyakorisága az irodalomban 

talált adatoknak megfelelő. 
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Az egyes adatközlő helyek anonim összehasonlítása és az adatok országos átlagának 

kiszámítása képet ad a szakellátó központokban folyó diabetesgondozás jelenlegi 

helyzetéről, számszerűen minősíthetővé teszi azok hiányosságait.  

A gondozás minőségi értékelésénél első lépés az adatgyűjtés, az adatrögzítés és az 

adatszolgáltatás. Az anonim központi feldolgozás alapján történik a munkacsoportra 

jellemző adott paraméter elhelyezése az országos skálán (sorrendbe állítás). Ezeken a 

skálákon azonban csak olyan centrumok mérhetők össze releváns módon, amelyek 

hasonló betegcsoportot gondoznak. A vizsgálatunkban alkalmazott standardizálás 

alkalmas olyan gondozások összevetésére, amelyek egymástól igen eltérő, esetleg 

speciális betegcsoportokkal foglalkoznak.  

A módszer alkalmazásának legfontosabb korlátja, hogy sokféle paraméter alapján 

standardizálni csak a nagyobb (vizsgálatunkban a 150 főnél nagyobb betegszámú) 

gondozásokat lehet. Egy-egy paraméter alapján, például csak a betegségtípus szerint, már 

kisebb gondozások is egybevethetők; így a módszer alkalmas lehet a háziorvosi praxisok 

vizsgálatára is.  

Az egységes európai minőség-ellenőrzési program folyamatos alkalmazása és évenkénti, 

ismételt értékelése lehetőséget ad a minőségi mutatókban elért javulás (esetleg romlás) 

számszerű meghatározására. Az ilyen longitudinális feldolgozások mellett a 

standardizálás alkalmazásával (amely számítógépen könnyen automatizálható az adott évi 

országos adatok szerint) hatékony segítője lehet az egyes centrumok éves keresztmetszeti 

összehasonlításának. A rendszer csoportok, kórházi osztályok, központok 

akkreditációjához is szolgáltathat adatokat, ha kiértékelt eredményeiket az 

adatszolgáltatók - anonimitásukat feladva - illetékes helyen bemutatják.  

 

Minőségbiztosítási mutatók longitudinális alakulása 
 

A longitudinális elemzésben, amelyben a DiabCare Hungary adatbázis akkreditált 

gondozóhelyeiről 1994-2000 között összegyűlt adatokat elemeztük, szignifikánsan javuló 

vérnyomásértékeket találtunk mind 1-es, mind 2-es típusú cukorbetegekben. A 

vérnyomáscsökkenés mértéke valamivel nagyobb volt a 2-es típusú cukorbetegekben (9/4 

vs. 7/3 Hgmm). Míg a 2-es típusú cukorbetegek vérnyomása folyamatosan csökkent, és a 
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kezeltség ezzel párhuzamosan emelkedett, az 1-es típusú betegek vérnyomása 1998 előtt 

nem változott lényegesen. Míg mindkét betegcsoportban kb. megháromszorozódott az 

antilipemiás kezelés gyakorisága, 1-es típusú diabeteszben az LDL-koleszterin átlaga 

csak minimálisan (nem szignifikánsan) csökkent. 2-es típusú diabeteszben az LDL-

szintek szignifikánsan, látványosan csökkentek ugyanezen időszakban. 

Jelen elemzés egyértelműen leggyengébb pontja, és így leginkább támadható része a 

betegcsoport kiválasztása. Amint azt a metodikai részben is láttuk, a DiabCare betegeinek 

ellátása semmiképpen nem reprezentálja a magyar cukorbetegek ellátásának helyzetét. Ez 

részben adódik a centrumok motiváltságából, ill. nagyobb részt az évek során (szintén a 

metodikában részletezett) alkalmazott intervenciós beavatkozások hatásából. Ennek 

megfelelően eredményeink generalizálhatósága is korlátozott. 

Érdemes azonban megjegyezni, hogy az általában reprezentatívnak gondolt, és csupán 

folyamatindikátorokat elemző BRFSS vizsgálatban is csupán a betegek 48,6-84,5%-áról 

sikerült adatokat begyűjteni, és a kimeneteli mutatók ismertsége is 75-78% volt az 

NHANES vizsgálatban, ami nagyjából megfelel a DiabCare-ben megfigyelt, az 1-es 

típusú cukorbetegekre megadott 59%-os reprezentációnak [46] [47] [69]. A 2-es típusú 

cukorbetegek jellemzésére elemzésünk valószínűleg csak korlátozottan alkalmas, 

elsősorban az inzulinkezelt, akkreditált gondozóhelyen ellátott betegekről kapunk 

valamiféle információt. 

A betegcsoport jellemzői az évek során is jelentős változékonyságot mutattak, amit 

részben az is magyaráz, hogy a különböző években különböző centrumok szolgáltattak 

adatokat. Az elemzés során a betegek jellemzőit többszörös regressziós modell 

segítségével statisztikailag próbáltuk meg figyelembe venni, magát a centrumot az 

évenkénti, egymással csak részben átfedő mintázat miatt azonban nem lehetett 

kovariánsként használni. 

Bár a kimeneteli mutatók vizsgáltsága általában az évek során javult, ez a vérnyomás 

esetén nem valószínű, hogy bármilyen irányba módosította volna az eredményeket, mert 

már az első évben is 90% feletti volt. Az LDL koleszterint az összkoleszterin, HDL-

koleszterin és a triglicerid felhasználásával számítottuk, ennek vizsgáltsága részben a 

kiindulási paraméterek ritkább vizsgáltsága, részben a metodika korlátai (magas 

triglicerid esetén az LDL nem számolható) miatt lényegesen alacsonyabb. A vizsgáltság 
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az évek során valamennyire javult, azonban az egyes évek között igen jelentős 

különbségek voltak. Mind a vizsgálat első, mind utolsó éveiben előfordult 70%-os vagy 

azt meghaladó vizsgáltság is. Ennek alapján feltételezhető, hogy az LDL-szintek trendje 

valós változásokat mutat. 

A vérnyomásmérések pontosságát befolyásolhatta a vizsgálóval kapcsolatos hiba is, 

hiszen a vérnyomáskontrollal kapcsolatos újabb ismeretek és szigorúbb határértékek 

alapján a vizsgáló hajlamos lehet a valósnál alacsonyabb értéket mérni [52]. 

A betegek kezeltségére vonatkozó adatok mindenképpen megfelelő óvatossággal 

értékelendők. Az adatbeviteli program 1998-as cseréjével együtt az antilipemiás és az 

antitenzív kezelés definíciója is változott, ezt követően csak a gyógyszeres, míg ezt 

megelőzően a diétás és a gyógyszeres terápiát is jelölni kellett. Ennek megfelelően az 

évek során észlelhető emelkedő tendenciák mindenképpen a kezeltség fokozódását 

mutatják, azonban a csökkenések nem feltétlenül jelentik a kezeltség romlását. Ezen 

kérdés pontosabb tisztázására az 1-es típusú betegek adatait külön is elemeztük a 

metodikaváltást megelőzően, ill. azt követően. 

Mind az 1-es, mind a 2-es típusú cukorbetegek testsúlya és testtömegindexe a vizsgálat 7 

éve alatt folyamatosan emelkedett, összesen kb. 1 kg/m2-rel. Ez a változás megfelel az 

Egyesült Államokban 1990 és 2000 között, a cukorbetegek körében észlelt kb. 2 kg/m2-

nek figyelembe véve a mi vizsgálatunk rövidebb időtartamát is [69]. Hasonló (de kisebb 

mértékű) tendenciáról számolnak be angol vizsgálók is egy regionális cukorbeteg-

regiszter adatait felhasználva [52]. 

Az 1-es típusú betegek vérnyomásadatai az 1994-1997 közti időszakban nem változtak 

szignifikánsan, majd ezt követően mérsékelt csökkenést mutattak, a vizsgálat végére 

összesen 7/3 Hgmm-t csökkenve. Bár az Amerikai Diabetes Társaság ajánlása a 

vérnyomás célértékek vonatkozásában nem változott a vizsgálat 7 éve alatt, feltételezzük, 

hogy az 1993-as 140/85 Hgmm-es célértéket 1998-ban 135/85 Hgmm-re szigorító 

Európai IDDM Tanácsadó Testület által kiadott, és igen széles körben elterjedt ajánlás, 

valamint a DiabCare programban alkalmazott intervenciós módszerek együttesen jelentős 

hatással lehettek a vérnyomáskezelésre. [80] [150][146] 

Az EURODIAB IDDM vizsgálatban az ismert hypertoniás 1-es típusú cukorbetegek kb. 

11%-a érte a célértéket, míg ennél lényegesen kedvezőbb (28-48%) adatokról számolnak 
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be amerikai szerzők [151] [152]. A vizsgálat kezdetén észlelt 11%-os adat megfelel a 

multinacionális EURODIAB, a későbbi 30% körüli adat az amerikai eredményeknek. 

A hyperlipidemia kezeltségéről 1-es típusú cukorbetegségben igen kevés adat áll 

rendelkezésünkre. A vizsgálat teljes időtartama alatt ugyan emelkedett a hyperlipidemia 

kezeltsége, de valószínűleg részben financiális okokból (statinok támogatása alacsony 

volt a 90-es években), részben azért, mert az európai ajánlás elsősorban összkoleszterin 

(1998-tól összkoleszterin és LDL-koelszterin) célértéket határozott meg, az LDL értékek 

nem változtak jelentősen. [150] [146] Zgibor eredményei az ismert hyperlipidemiások 

között hasonló mértékű javulást mutatnak: az EDC vizsgálat 10 éve alatt célértéket elérők 

aránya 0%-ról 5,6%-ra emelkedett [152]. 

AZ EURODIAB IDDM Vizsgálat magyar betegein az 1990-es évek elején számolt 3 

mmol/l körüli LDL-koleszterin jól egybevethető a DiabCare adatbázis 1-es típusú 

betegeinek 3,2 mmol/l körüli értékével, figyelembe véve az előbbi vizsgálat betegeinek 

átlagosan majdnem 5 évvel fiatalabb életkorát is. [153] 

A hyperlipidemiás és hypertoniás 1-es típusú cukorbetegek kezeltsége jelentősen elmarad 

a 2-es típusú cukorbetegekéhez képest. Ez részben egybevág azzal a megfigyeléssel, 

hogy az idősebb kor, és a meglévő makrovaszkuláris szövődmények esetén (azaz 

secunder) prevencióban a rizikófaktorok kezeltsége megfelelőbb [154] [152]. 

Ugyanakkor epidemiológiai vizsgálatok hívják fel a figyelmet e rizikófaktorok 

fontosságára 1-es típusú cukorbetegekben [155]. 

A 2-es típusú cukorbetegek vérnyomása a teljes vizsgált időszakban folyamatosan javult, 

átlagértéke hasonlóan csökkent, mint az Egyesült Államokban a 90-es években. A 

vizsgálat első időszakában ugyan meghaladta az amerikai értékeket, azonban 2000-re 

megközelítette azt [69] [23]. 2-es típusú cukorbetegek egy európai kohortjában is hasonló 

mértékű vérnyomásjavulást értek el 10 év alatt (7/7 Hgmm) [52]. 

Míg a teljes cukorbeteg népességen belül az ismert hypertonia gyakorisága 50-65% 

között mozog, addig a kezelt vérnyomás a DiabCare anyagban a vizsgálat végére elérte a 

75%-ot, és az ismert hypertoniásoknak is csupán 57%-ban haladta meg tenziója a 

célértéket [47] [69]. 

Ennél is látványosabb a javulás a vérzsírok tekintetében. A vizsgálat kezdetekor a 

hyperlipidemiás betegek közül csak 2% érte el a célértéket, ami a vizsgálat végén már a 
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betegek 57%-ánál elérhető volt. A dyslipidemia ismertsége (kezelt hyperlipidemia) is 

megháromszorozódott, hasonlóan az amerikai trendekhez (40-60%) [47] [69]. 

Úgy gondoljuk, hogy az igen látványos javulás mögött részben az ajánlások széleskörű 

elterjedése, részben a gyógyszerek támogatásának előnyös változása, részben az 1999-

ben szigorodó európai és amerikai ajánlások együttes hatása állhat [156] [157]. Hasonló 

mértékű javulásokról számoltak be gyakorlatilag nagyon hasonló intervenciós módszerek 

alkalmazásával ugyanezen időszakban a Veterans Affairs ellátórendszerben is [50]. 

Eredményeink részben az elmúlt évek kezelési gyakorlatának változásáról adnak képet, 

részben felhívják a figyelmet a minőségbiztosítás fontosságára, a szakemberek 

bevonásával végrehajtott komplex intervenció hatékonyságára, jelentőségére. Az általunk 

megfigyelt átlagos vérnyomáscsökkenés (7/3 Hgmm) a diabeteszes mikro- és 

makrovaszkuláris szövődmények kockázatát kb. 20%-kal javítja, az elért LDL javulás 

(0,4 mmol/l) pedig hasonló mértékben csökkenti a makrovaszkuláris kockázatot, ami 

népegészségügyi szinten is megmutatkozhat [61] [158] [62]. 

 

Folyamatindikátorok nemzetközi összehasonlítása 
 

A folyamatindikátorok nemzetközi vizsgálata az amerikai felmérés során észlelthez 

hasonló különbségeket tárt fel az inzulint használó és nem használó betegek között: azaz 

hogy az inzulinkezelt betegek gyakrabban végeznek önellenőrzést, gyakrabban történik 

náluk HbA1c meghatározás. Az 1-es típusú betegek ellátási mutatói nagyon hasonlóak az 

amerikai eredményekhez, bár valamivel több a szemészeti vizsgálat és a HbA1c 

meghatározás a DiabCare anyagában. Az inzulint használó betegek gondozási mutatói 

általában jobbak a magyar adatbázisban (önellenőrzés, HbA1c), azonban mindenképpen 

az akkreditált gondozóhelyeken ellenőrzött betegek járnak a legjobban. Az inzulint nem 

használó betegek ellátása a magyar háziorvosoknál összességében elmarad az amerikai 

eredményektől. 

Az összehasonlítás alapjául szolgáló adatbázisok eltérősége mindenképpen magyarázatra 

szorul. A Beckles adatbázis alapjául szolgáló BRFSS adatbázis telefonos kérdőíves 

vizsgálat, amelyből nyilvánvaló okokból kizáródnak azok a betegek, akiknek nincsen 

telefonja. Ezek a személyek általában rosszabb szociális és gazdasági viszonyok között 
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élnek, mint a résztvevők. A részvételi arány is kb. 68% volt, azonban mindezek ellenére a 

vizsgálat reprezentativitását bizonyítottnak tekinthetjük [23]. 

Hasonló módon az önbevalláson alapuló adatszolgáltatás pontossága is kiváló mind a 

kezelés típusa, mind a szemészeti vizsgálatok kérdésében. A glikált hemoglobin esetén 

szintén igen jó a mérés validitása a fogalmat ismerők (72%) körében [159] [130] [131] 

[160] [161] [162]. 

A magyar adatbázisokban definíció szerint csak olyan betegek szerepeltek, akik legalább 

1 alkalommal felkeresték kezelőorvosukat az előző évben, ill. rendelkeztek 

egészségbiztosítással. Míg az utóbbi nem befolyásolja az eredményeket jelentősen, addig 

az előbbi gyakorisága az amerikai adatbázisban csak 72% volt. Az inzulinnal kezelt 

betegek esetén a különbség csak minimális, azonban az inzulinnal nem kezelt betegeknek 

akár 37%-a nem jutott el a kezelőorvoshoz. 

Az akkreditált gondozóhelyek elfogadható gondozási mutatói sem adnak okot túlzott 

elégedettségre. A 2001-ben azonos módszerrel megismételt BRFSS vizsgálatban 

gyakorlatilag minden vizsgált paraméterben javulást tudtak kimutatni, a szemészeti és a 

lábvizsgálat az összes beteg 2/3-ában megtörtént, önellenőrzést végzett a betegek több 

mint fele, orvosi vizsgálaton járt a betegek 90%-a az előző évben [46] [47]. Ezek a 

mutatók már megközelítik a gondozó központokban ellátott betegek paramétereit, és 

jelentősen jobbak a háziorvosok által gondozott, inzulinkezelt betegek magyarországi 

ellátásánál. 

Elgondolkodtató az a tény is, hogy míg a centrumokban gondozott, inzulinkezelt betegek 

közel fele az ADA standardoknak megfelelő kezelésben részesül, addig a háziorvosok 

betegeinél ez az arány csupán 0-2%. A vizsgált standardok teljesülése a szövődmények 

számának csökkentéséhez szükséges (de nyilván nem elégséges) feltételét jelenti. A 

megfelelő anyagcserehelyzet (HbA1c) akár a felére is csökkentheti a mikro- és 

makrovaszkuláris szövődmények kockázatát [58] [163]. A lábápolási programok a 

diabeteszes láb kockázatát jelentősen csökkentik [164], akárcsak a szemészeti 

szövődmények rendszeres szűrése és korai ellátása [165]. Az önellenőrzés és a 

diabetesszel kapcsolatos ismeretek oktatása is ismerten befolyásolja a köztes kimeneteli 

mutatók alakulását [166] [167]. 
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Adataink alapján nem csupán az amerikai betegek ellátása marad el a kívánatos 

standardoktól, hanem a magyarországi, elsősorban a nem inzulinnal kezelt 2-es típusú 

cukorbetegeké is. 

 

Kimeneteli mutatók nemzetközi összehasonlítása 
 

Ebben az elemzésben két olyan, gyermekkorban kezdődő 1-es típusú diabeteszes 

betegekből álló kohort kezelési mutatóit hasonlítottuk össze, amelyek eltérő országok 

különböző egészségügyi ellátórendszereit reprezentálják. Magyarországon, ahol az 1-es 

típusú cukorbetegek centralizált, specializált ellátásban részesültek, a betegek glikált 

hemoglobin szintje alacsonyabb volt, gyakrabban kezelte őket diabetológus szakorvos, 

gyakrabban végeztek önellenőrzést, gyakrabban alkalmaztak intenzifikált inzulinkezelési 

módszereket, ill. gyakrabban szenvedtek el külső segítséget igénylő, súlyos 

hypoglykemiát. A hospitalizációk gyakorisága azonban hasonló volt a két 

betegcsoportban. A magyar kohortban ritkábban fordultak elő mikrovaszkuláris 

szövődmények (retinopathia, cataracta, vakság, albuminuria, és végállapotú 

veseelégtelenség), de gyakrabban észleltünk közöttük hypertoniát. A makrovaszkuláris 

szövődmények gyakoriságában nem észleltünk jelentős különbséget a két betegcsoport 

között. 

Az elemzés egyik lehetséges hibája a magyar betegcsoport reprezentativitásával függ 

össze. Kérdéses, hogy a DiabCare programban részt vevő centrumok jobb ellátást 

biztosítanak-e a többi centrumnál. Néhány, a részvételt visszautasító gondozóhely azért 

nem kívánt részt venni a programban, mert hasonló jellegű, minőségbiztosításra alkalmas 

adatokat már maga is gyűjtött, és nem akarta az adminisztratív terhet növelni az ismételt 

adatbevitellel. Más centrumok az időhiányra hivatkozva utasították el a csatlakozást. A 

résztvevők az ország gyakorlatilag minden területét reprezentálták, és vizsgálataink során 

nem tudtunk olyan szisztémás eltérést azonosítani, amelynek alapján feltételezhető lett 

volt az adatok torzulása. Megjegyzendő, hogy az országos és a regionális ellátóhelyek 

azonos (kb. 20%-os) reprezentációval képviseltették magukat. Végül megjegyzendő, 

hogy a Magyar Diabetes Társaság akkreditált gondozóhely listája szerint a 

diabetológusok reprezentációja a részt nem vevő centrumok esetén is 90% körüli volt. 
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Bár a diabeteszes terhességgel foglalkozó országos centrumok bevonása a nemi 

megoszlást némileg módosította (ezt a statisztikai elemzés során figyelembe vettük), a 

vizsgálat idejére eső terhességek gyakorisága nem különbözött a két vizsgálatban (EDC 

10%, DiabCare 9,2%). 

Az adatgyűjtés eltérő módszerei további szisztémás hibák forrásai lehetnek. Az EDC 

vizsgálat résztvevői kérdőíveket töltöttek ki, és ugyanaz a gyakorlott, a beteg kezelését 

végzőktől független vizsgáló végezte a különböző meghatározásokat. A DiabCare 

vizsgálatban ezzel szemben a kezelőorvos rögzítette a beteg adatait, ami lehetőséget nyit 

az adatok torzítására, elsősorban olyan tényezők esetén, amelyeket nem feltétlenül 

rögzítenek objektíven a dokumentációban (pl. diabetesszel kapcsolatos oktatás). Ennek 

hatása azonban több változó esetén kevéssé valószínű, mint pl. az önellenőrzés 

gyakorisága (a beteg vércukornaplója alapján rögzítették), az inzulinkezelési rendszer, 

vagy a szemészeti vizsgálatok gyakorisága esetén. 

Annak eldöntésére, hogy az észlelt különbségek a diabetológusok nyújtotta magasabb 

színvonalú ellátás következményei-e, külön vizsgáltuk az EDC vizsgálat specialisták által 

gondozott betegeinek ellátási mutatóit és hasonlítottuk a DiabCare adatbázisban 

találtakhoz. Ezen eredmények azt mutatják, hogy bár a különbségek egy részét 

magyarázhatja a diabetológusok által nyújtott ellátás magasabb színvonala, bizonyos, 

igen jelentős különbségek továbbra is kimutathatók maradtak a két betegcsoport között 

(pl. az intenzifikált inzulinkezelés és az önellenőrzés gyakorisága). Az egészségügyi 

ellátórendszer egyéb aspektusai is fontos szerepet játszhatnak az észlelt különbségek 

létrejöttében. A magyarországi diabetesgondozók többnyire kórházi háttérrel 

rendelkeznek, így a gondozásra ilyen helyre járó betegek valószínűleg könnyebben 

eljutnak az egyéb fontos (pl. szemészeti) szakorvosi vizsgálatra. Feltételezhető, hogy a 

magyar betegek jobban követik az orvosi utasításokat, hiszen Magyarországon (és 

általában Európában) erősebb az orvos-beteg kapcsolat paternalisztikus jellege. Ezen 

felül a centralizált gondozás önmagában, minden vonatkozásával együtt (a pen típusú 

eszközök könnyű elérhetőségével, az ingyenes inzulin, elfogadható árú önellenőrzési 

eszközök) szintén jelentős pozitív hatással bírhat. 

Zgibor és mtsai korábban az EDC vizsgálat elemzése kapcsán bizonyították, hogy a 

diabetológusok által gondozott betegek szénhidrát-anyagcseréje kedvezőbb volt a nem 
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specialisták által gondozottakénál [28]. A szövődmények gyakoriságában azonban nem 

volt kimutatható különbség, ami arra utal, hogy az általunk észlelt különbségek nem azért 

jöttek létre, mert a szakorvosok gondozzák a súlyosabb, szövődményes eseteket. A 

korábbi érveléssel egybevág az a megfigyelés is, hogy az EDC vizsgálatban a 

diabetológusok gondozása kevésbé volt eredményes az alacsony jövedelmű betegek 

esetén, akik számára az ingyenes, vagy könnyen hozzáférhető eszközök, gyógyszerek 

igen fontosak lehetnek [28]. 

Müller és mtsai 12-16 hónapos intenzív kezelést követően az anyagcserehelyzet 

szignifikáns javulását igazolta az ASD módszerét alkalmazva a glikált hemoglobinszintek 

összehasonlítására. [135]. Az ebben a vizsgálatban szereplő német betegek glikált 

hemoglobin szintje kb. az EDC és DiabCare betegek értékei közé esett a vizsgálat 

kezdetekor. A vizsgálat végére ezek az értékek alacsonyabbak lettek a DiabCare-ben 

észlelteknél is. 

Nicolucci és mtsai a normálérték felső határához viszonyították a mért HbA1c értékeket, 

így hasonlítva össze a különböző módszerekkel kapott eredményeket [33]. Jelen 

vizsgálatunkban mindkét módszert alkalmazva a DiabCare betegek számított glikált 

hemoglobin szintje alacsonyabb volt, azonban ez a 8% körüli érték is az Amerikai 

Diabetes Társaság ajánlása szerint további beavatkozást tenne szükségessé [156]. 

A Diabetes Control and Complications Trialben (DCCT) a szigorú anyagcsere-célok 

eléréséhez az intenzifikált inzulinkezelés (napi 3 vagy többszöri inzulinadás, 

inzulinpumpa kezelés) mellett a rendszeres önellenőrzés, ill. a betegek és a 

gondozócsapat közötti gyakori kommunikáció is hozzátartozott [58]. Feltételezzük, hogy 

a magyarországi centralizált és jól koordinált betegellátás elősegíti a betegek és a 

multidiszciplináris gondozócsapat gyakori és hatékony együttműködését, így 

megközelítve a DCCT során elért eredményeket. Az Egyesült Államokban a 

cukorbetegek ellátását végző orvosok gyakran különálló rendelőben dolgoznak, így 

számukra (és a betegek számára is) nehezebben elérhetők a gondozás során segítséget 

nyújtó egyéb szakemberek. Saját vizsgálatunk alapján megállapíthatjuk, hogy bár a 

magyar betegek gyakrabban végezték el a javasolt preventív beavatkozásokat, és az EDC 

betegeknél kedvezőbb szénhidrát-anyagcserét értek el, eredményeik elmaradtak a DCCT 

intenzív csoportjában elért HbA1c szintektől. Az EDC vizsgálat betegeinek szénhidrát 
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anyagcseréje nagyjából megfelelt a DCCT vizsgálat konzervatív ágában megfigyeltnek. 

(Megjegyzendő, hogy mindkét vizsgálat adatgyűjtési periódusa a DCCT-t követő 0,5-3,5 

évre esett.) 

A DCCT vizsgálatban a proliferatív és súlyos nonproliferatív retinopathia kockázata 

47%-kal (14-67%) csökkent az intenzív kezelés mellett elért 2%-os HbA1c csökkenés 

hatására [58]. Jelen vizsgálatunkban a számított HbA1c értékben 0,8%-os különbségét, és 

ezzel együtt a proliferatív retinopathia 47%-os relatív rizikócsökkenését találtuk. Ez 

valamivel meghaladja a DCCT alapján becsült 6-27%-os különbséget. Hasonlóan az 

albuminuria prevalenciájában általunk észlelt 24%-os különbség is jól egybevethető a 

DCCT alapján számított 16%-kal (8-21%) [58]. 

Az Egyesült Államokban végzett korábbi vizsgálatok igazolták, hogy a belgyógyászok 

inkább követik az ajánlásokat, mint a háziorvosok és a gyerekgyógyászok [168] [169]. 

Az EDC vizsgálat betegeinek csak felét kezelték diabetológusok, míg ez az arány 90% 

feletti volt a DiabCare-ben. 

Beckles és mtsai egy korábbi telefonos felmérés során 1-es típusú cukorbetegek körében 

az EDC-ben regisztráltnál magasabb önellenőrzési gyakoriságot talált (94 vs. 77%), míg 

a szemészeti vizitek gyakorisága kb. egyforma volt a két vizsgálatban (75 vs. 71%) [45]. 

Peterson adatai szerint 27 wisconsini háziorvos 1-es típusú cukorbetegei között a HbA1c 

átlaga 10,1% volt, ami meghaladja az EDC-ben mért értéket is [170]. Az európai 

vizsgálatok általában ennél lényegesen kedvezőbb anyagcserehelyzetet tükröznek. A 

korábbi Német Demokratikus Köztársaságban már 1989-ben az 1-es típusú cukorbetegek 

átlagosan napi 3-szor adtak inzulint, átlagos HbA1c értékük pedig 6,3% volt (normál 

felső határa 5,2%). Öt évvel később ugyanebben a régióban a JEVIN vizsgálat már 

átlagosan naponta 4,2 inzulininjekcióról számolt be, azonban meglepő módon az 

anyagcsere a korábbi centralizált ellátás mellett kedvezőbb volt, mint a két Németország 

egyesítése utáni rendszerben [73]. Nicolucci és mtsai szintén megerősítették a 

specialisták által végzett gondozás anyagcserére kifejtett pozitív hatását 1-es típusú 

cukorbetegekben [33]. Mindezen adatok együttesen a centralizált, diabetológusok által 

nyújtott gondozás eredményességét bizonyítják 1-es típusú diabeteszben. 
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Jelen vizsgálatban azt találtuk, hogy a magyar betegek gyakrabban szenvedtek el súlyos 

hypoglykemiás rosszullétet, mint az EDC betegei. Ez az eredmény az észlelt HbA1c 

különbségnek megfelelő, és egybevág a DCCT eredményeivel [58]. 

A DiabCare anyagában a mikrovaszkuláris szövődmények alacsonyabb prevalenciája 

feltételezhetően a szorosabb anyagcserekontroll következménye lehet, ezt támasztja alá 

az a tény is, hogy az EDC vizsgálatban a szövődmények előfordulását nem befolyásolta, 

hogy diabetológiában jártas szakember kezelte-e a beteget [28]. A szövődmények 

vizsgálati módszerei közti különbségek is szerepet játszhattak, azonban a tágításos 

szemvizsgálat (ha gyakorlott szakember végzi) ugyanolyan szenzitivitású (79-96%), mint 

a 3-mezős fundus felvétel (86%) [171] [172] [173]. Azt is meg kell jegyezni, hogy a 

vakság, a cataracta, és a végállapotú veseelégtelenség definíciója azonos volt a két 

vizsgálatban, mégis gyakoriságukban hasonló különbségek voltak kimutathatók, mint a 

retinopathiáéban. A mikrovaszkularis szövődmények mindegyike szoros összefüggést 

mutat az anyagcserehelyzettel [134] [156] [58] [174] [175]. Egy korábbi összehasonlítás 

az EDC és az EURODIAB vizsgálatok között szintén az albuminuria (> 20 µg/min) 

magasabb pervalenciáját igazolta az amerikai betegek között, miközben a hypertonia 

gyakoribb volt az EURODIAB vizsgálatban [176]. Természetesen nem zárható ki sem a 

genetikai, sem a nem vizsgált környezeti faktorok hatása. 

A kardiovaszkuláris betegségek előfordulásában nem találtunk különbséget a két 

vizsgálat között, azonban ez a szövődmények alacsony előfordulása miatt nem is volt 

nagyon várható, hiszen legalább 2-3-szoros különbség lett volna csak detektálható az 

esetszámok alapján. A hypertonia magasabb előfordulása a DiabCare vizsgálatban 

részben a metodikai különbségeket is jelezheti [176]. 

Összességében vizsgálatunkban egy magyarországi, az 1-es típusú cukorbetegek 

centralizált gondozási modelljét reprezentáló mintát hasonlítottunk össze egy egyesült 

államokbeli kohorttal, amelynek betegeit gyermekkorban diagnosztizálták, és jelenleg 

kezelését nagyrészt háziorvosok végzik. A magyar betegek lényegesen gyakrabban 

részesültek intenzifikált inzulinkezelésben, glikált hemoglobin szintjük alacsonyabb volt, 

hasonlóan a mikrovaszkuláris szövődmények előfordulásához. Ezek a különbségek 

csökkentek, de nem tűntek el akkor, amikor az analízist a specialisták betegeire 

korlátoztuk. Eredményeink azt sugallják, hogy az egészségügyi ellátórendszer egyéb 
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jellemzői (az inzulin penek és az önellenőrzési eszközök könnyű/ingyenes elérhetősége) 

is fontos szerepet játszhatnak. 

 

A merevedési zavar rizikófaktorainak keresztmetszeti vizsgálata 
 

Jelen keresztmetszeti vizsgálatban a merevedési zavar prevalenciáját 1-es típusú 

cukorbetegségben 14%-nak, 2-es típusú cukorbetegségben 19%-nak találtuk. Mindkét 

betegségtípusban az erektilis diszfunkció szoros kapcsolatot mutatott az életkorral, a 

diabetes tartamával, a vérnyomáscsökkentő gyógyszereléssel, valamint a mikro- és 

makrovaszkuláris szövődmények jelenlétével. 1-es típusú diabeteszben összefüggést 

találtunk még a hypertoniával, 2-es típusú diabeteszben az alkoholfogyasztással és az 

anyagcserehelyzettel. 

Bár a merevedési zavart általában nem tekintik súlyos, életveszélyes szövődménynek, 

jelentősen ronthatja a férfiak életminőségét. Az Egyesült Államokban becslések szerint a 

merevedési zavar 18 millió 40-70 éves férfit érinthet [177]. Újabb adatok alapján 

felmerül, hogy a merevedési zavar a generalizált érbetegség korai markere lenne, így nem 

csupán az életminőséget, hanem az életkilátásokat is befolyásolja [178]. A merevedési 

zavart gyakran a normális öregedés részének tekintik, de szoros kapcsolata a különböző 

megbetegedésekkel megkérdőjelezi ezt a feltételezést [179]. A cukorbetegség ismerten a 

merevedési zavar rizikófaktora, amely kb. megháromszorozza ezen állapot kockázatát 

[177] [179] [180]. 

Elemzésünk során egy igen összetett minőségellenőrzési rendszer adatait használtuk, 

melyben nem lehet cél, hogy minden szövődmény esetében a korrekt diagnózist biztosító, 

ám idő- és költségigényes teszteket alkalmazzuk. Ebből következik a vizsgálat 

legfontosabb hibalehetősége, ami a merevedési zavar vizsgálati módszerével függ össze. 

Kisebb méretű vizsgálatokban a merevedési zavar mérésére objektív (fiziológiai) 

módszert lehet alkalmazni (pl. penis tumescencia), ez azonban epidemiológiai 

vizsgálatokban nem használható [181]. Epidemiológiai felmérésekre a merevedési zavar 

többdimenziós elemzése lehet alkalmas módszer, mint amilyen az Erektilis Funkció 

Nemzetközi Mutatója. Ez az eszköz azonban a DiabCare vizsgálat elkezdésekor még nem 

állt rendelkezésre [182], és a validált magyar fordítással cukorbetegek körében végzett 
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széleskörű felmérés is csak később jelent meg [183]. Megjegyzendő azonban, hogy 

számos jelentős felmérés, amelyet az átlag lakosság [179] [184] [185], ill. a cukorbetegek 

[186] [187] [188] körében végeztek egyszerű dichotomus változót alkalmazott a 

merevedési zavar definiálására. Hasonló módszert követéses vizsgálatokban is 

alkalmaztak [189] [190]. Néhány vizsgálatban több módszer együttes alkalmazásával 

bizonyítani tudták, hogy a multidimenzionális módszer és az egyszerű kérdés elég jól 

megfeleltethetők egymásnak [191] [192] [187]. 

Az egy kérdésre adott válasz jelen vizsgálatban feltehetően azt eredményezte, hogy a 

súlyos, komplett merevedési zavarban szenvedőket azonosítottuk. Ezt a feltevést erősíti 

meg az általunk talált prevalencia és az irodalmi adatok összehasonlítása is. A 

Massachussets Male Aging Studyban a szerzők az enyhe és súlyos merevedési zavar 

együttes előfordulását 52%-nak találták, ennek mintegy ötöde bizonyult komplett 

merevedési zavarnak, azaz ez az állapot a felnőtt férfiak közel tizedét érinti [177]. 

Cukorbetegekben a prevalencia adatok 20-75% közöttiek. Klein és mtsai 1-es típusú 

diabeteszben kb. 20%-os prevalenciát találtak lényegesen hosszabb diabetes tartamú 

betegek között, mint a DiabCare 1-es típusú betegei [186]. Egy olaszországi vizsgálatban, 

amelyben 1-es és 2-es típusú cukorbetegek egyaránt szerepeltek, a merevedési zavar 

gyakorisága 35,8% volt, ennek kevesebb, mint 1/3-a volt a teljes erektilis diszfunkció 

[187]. Ezen adatok jól korrelálnak a vizsgálatunkban 1-es típusú diabeteszben észlelt 

14%-os, 2-es típusban észlelt 19%-os előfordulással. 

Az Erektilis Funkció Nemzetközi Mutatóját használva magyarországi betegek között 

multicentrikus vizsgálatban a cukorbetegek 45-59%-ában tudtak merevedési zavart 

igazolni, ami nyilvánvalóan magasabb az általunk észleltnél a módszer lényegesen 

magasabb érzékenysége miatt [183]. 

Az átlagpopulációban és cukorbetegek körében is jól ismert tény a merevedési zavar és 

az életkor közti igen szoros összefüggés, amelyet mind a keresztmetszeti, mind a 

követéses vizsgálatok is megerősítettek. [177] [179] [180] [184] [191] [186] [192] [187] 

[188] [189] [190] Saját univariációs eredményeink alátámasztják ezt a megfigyelést. 

A diabetes tartamával való összefüggéssel kapcsolatos ismereteink már nem ennyire 

egyértelműek: a vizsgálatok jelentős részében pozitív összefüggést mutatott a merevedési 

zavar kialakulásával [186] [187] [188] [190], míg másokban nem volt összefüggés [181] 
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[193] [189]. Jelen vizsgálatunkban univariációs analízisben szoros összefüggést találtunk 

a diabetes tartama és a merevedési zavar között. 

Az életmódi tényezőket (dohányzás, rendszeres alkoholfogyasztás) az átlagpopulációban 

[177] [184] [191] és cukorbetegek között [187] [189] is gyakran hozzák összefüggésbe a 

merevedési zavarral. A dohányzás szerepe jobban alátámasztottnak tűnik [177] [184] 

[191] [187], míg az excesszív alkoholfogyasztás szerepe kérdésesebb [191] [189]. 

Meglepő módon a dohányzással nem találtunk szignifikáns összefüggést, azonban az 

alkoholfogyasztás és a merevedési zavar között pozitív kapcsolatot találtunk 2-es típusú 

betegeink között. Megjegyzendő, hogy a dohányzási és az alkoholfogyasztási 

szokásokkal kapcsolatosan magyar betegek között nem anonim módon nagyon nehéz 

objektív adatokat gyűjteni, ezt támasztja alá az a tény is, hogy a merevedési zavarban 

szenvedők esetében is az átlagos heti alkoholfogyasztás lényegesen elmarad a még 

normálisan egészségesnek tekintett mennyiséghez képest is [194]. 

A szénhidrát anyagcsere állapota több vizsgálat szerint is összefügg a merevedési 

zavarral, amely a követéses vizsgálatok szerint is fontos prediktor [181] [186] [187] [189] 

[190]. Saját vizsgálatunkban 2-es típusú cukorbetegekben tendenciózus összefüggést 

találtunk a magasabb HbA1c és a merevedési zavar között. Feltételezhető, hogy 

egyértelmű bizonyítékot az anyagcsere és a merevedési zavar kapcsolatára olyan hosszú 

követéses vizsgálatban kaphatunk, amelyet nem befolyásol a vizsgálat kezdetén már 

fennálló mikro- és makrovaszkuláris szövődmények jelenléte. 

Az obezitás [184] [186] és a kóros lipidszintek [177] [191] néhány vizsgálatban 

összefüggést mutattak a merevedési zavarral, azonban (hasonlóan a DiabCare 

vizsgálathoz) többnyire nem voltak a merevedési zavar független prediktorai. 

Feltételezzük, hogy a kóros vérzsírok inkább a makrovaszkuláris betegség 

prediktoraiként függnek össze a merevedési zavarral. A nagyérbetegség és a merevedési 

zavar kapcsolatát számtalan epidemiológiai adat támasztja alá [177] [180] [184] [191] 

[185] [186] [187] [189] [190], melyet saját vizsgálatunk is megerősít. 

A vérnyomás, ill. a hypertonia szerepe a merevedési zavar kialakulásában az 

átlagpopulációban megalapozottnak tűnik [177] [180] [191], azonban a cukorbetegekben 

végzett vizsgálatok során hasonló összefüggést találni csupán egyetlen kohortban 

(univariációs elemzésben) sikerült [190]. Saját anyagunkban a szisztolés vérnyomás, ill. a 
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hypertonia csak 1-es típusú diabeteszben függött össze a merevedési zavarral. 

Figyelembe véve, hogy ebben a betegségtípusban a hypertonia általában a nephropathia 

kialakulásával párhuzamosan jelentkezik, ami a modellben a merevedési zavar egyetlen 

független meghatározója volt, feltételezhető, hogy a vérnyomással inkább a nephropathiát 

mértük [80]. 

A mikrovaszkuláris szövődmények szinte minden közleményben szerepelnek, mint a 

merevedési zavar kovariánsai. Egyes esetekben ez összetett változót [185] [181] [188], 

máskor külön a nephropathiát [187] [190], a retinopathiát [186] [187] [189] [190], az 

autonom [190] vagy a szenzoros [186] neuropathiát jelenti. A neuropathia (ami jelen 

vizsgálatban elsősorban a szenzoros neuropathiát jelentette) mindkét diabetes típusban 

szorosan összefüggött a merevedési zavar jelenlétével, és független kapcsolatban állt 

azzal 2-es típusú cukorbetegségben. A proliferatív retinopathia 2-es típusú diabeteszben 

összefüggött a merevedési zavarral, 1-es típusú betegekben (bár az esélyhányados 2 felett 

volt, az esetek kis száma miatt a különbség nem bizonyult szignifikánsnak. Meglepő 

módon a nephropathia és a 2-es típusú cukorbetegség között nem találtunk kapcsolatot. 

Bár számtalan gyógyszerről tudjuk, hogy merevedési zavart okozhat, cukorbetegekben az 

erről szóló adatok szórványosak [177] [191] [186]. Keresztmetszeti vizsgálatban Klein és 

mtsai igazolták egyes antihypertensív gyógyszerek és a merevedési zavar kapcsolatát. 

Hasonló összefüggés volt kimutatható mindkét betegcsoport esetében jelen vizsgálatban 

is, azonban az egyes gyógyszercsoportokra vonatkozó adatok hiányában részletesebb 

elemzésre nem volt módunk. 

Vizsgálatunk keresztmetszeti jellegéből adódóan a merevedési zavarral összefüggést 

mutató paraméterek és a merevedési zavar megjelenése közti időrendiségről, ill. ok-

okozati kapcsolatról nem tudunk nyilatkozni. Mint a keresztmetszeti vizsgálatok 

általában, alkalmas egy korábban kevéssé vizsgált területen a népegészségügyi 

szervezési, tervezési kérdések megválaszolására, ill. (mivel eredményei azonnal 

rendelkezésre állnak) a pathogenetikai hipotézisek generálásában lehet segítségünkre. A 

vizsgálat erőssége a jól körülírt betegcsoport, relatíve nagy betegszám, ill. a 

rendelkezésre álló potenciális kovariánsok nagy száma. 

Vizsgálatunkban megerősítettük az irodalomban korábban a merevedési zavarral 

összefüggést mutató faktorok és az erektilis diszfunkció kapcsolatát. Bár eredményeink 
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nem tekinthetők minden szempontból pontos epidemiológiai adatoknak, mindenképpen 

bizonyítják, hogy megfelelően felépített vizsgálati módszerek alkalmazása mellett a 

minőségbiztosítás céljára gyűjtött adatok a betegség lefolyásáról, rizikófaktorairól is 

szolgáltathatnak információt. 
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Következtetések: válasz a feltett kérdésekre 
 

Dolgozatomban az európai konszenzus alapján kidolgozott minőségellenőrzési program, 

ill. az azzal kapcsolatos intervenciós tevékenységünkkel elért eredményeket tekintettük 

át. 

 

• A pilot vizsgálat során Magyarországon elsőként alkalmaztuk az ambuláns 

cukorbeteg-ellátás során az európai konszenzus alapján kidolgozott 

minőségbiztosítási rendszert. 

• A pilot vizsgálat eredményei alapján a rendszert alkalmasnak találtuk 

minőségbiztosítás céljaira. 

• A kapott eredmények (melyek) jól korreláltak az európai és amerikai irodalmi 

adatokkal az ambuláns gondozás intervenció előtti helyzetéről adtak képet. 

A vizsgálat jellegéből (önkéntes részvétel) következően a vizsgált betegcsoport azonban 

semmiképpen sem tekinthető reprezentatívnak, ennek megfelelően az eredmények 

nemzetközi összehasonlítása direkt módon nem lehetséges. 

• A vizsgálat megkezdését követően az alapadatok kitöltöttsége rövid időn belül 

elfogadhatóvá vált. 

• A kimeneteli mutatók értékelését nehezítette a metodikák sokfélesége, ill. az eltérő 

vizsgáltsági gyakoriság. 

A rizikófaktorok alapján kóros tartományba kerülő betegek arányának vizsgálata 

mindenképpen gondos körültekintést igényel.  

• Vizsgálatunkban bizonyítottuk, hogy a betegek általános jellemzői jelentősen 

befolyásolhatják a kimeneteli mutatókat. Direkt összehasonlításban csak olyan 

centrumok mérhetők össze releváns módon, amelyek hasonló betegcsoportot 

gondoznak. 

 

Az adatok - a standardizálást követően is – csupán leíró jellegűek. 
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• Vizsgálati adataink alapján mind a betegek kora, mind a diabetes típusa jelentősen 

befolyásolja az egyes kimeneteli mutatók alakulását. 

• Eredményeink szerint a standardizálás alkalmas eltérő beteganyagok 

összehasonlítására. 

• Igazoltuk, hogy alkalmazásának legfontosabb korlátja, hogy sokféle paraméter 

alapján standardizálni csak a nagyobb (vizsgálatunkban a 150 főnél nagyobb 

betegszámú) gondozásokat lehet. 

• Egy-egy paraméter alapján, például csak a betegségtípus szerint, már kisebb 

gondozások is egybevethetők; így a módszer alkalmas a háziorvosi praxisok 

vizsgálatára is. 

 

A longitudinális elemzésben a DiabCare Hungary adatbázis akkreditált 

gondozóhelyeiről 1994-2000 között összegyűlt adatokat elemeztük. 

• A vizsgálat éveiben szignifikánsan javuló vérnyomásértékeket igazoltunk mind 1-es, 

mind 2-es típusú cukorbetegekben.  

• A vérnyomáscsökkenés mértéke valamivel nagyobb volt a 2-es típusú 

cukorbetegekben (9/4 vs. 7/3 Hgmm).  

• Míg a 2-es típusú cukorbetegek vérnyomása folyamatosan csökkent, és a kezeltség 

ezzel párhuzamosan emelkedett, az 1-es típusú betegek vérnyomása 1998 előtt nem 

változott lényegesen. 

• Míg mindkét betegcsoportban kb. megháromszorozódott az antilipémiás kezelés 

gyakorisága, 1-es típusú diabeteszben az LDL-koleszterin átlaga csak minimálisan 

(nem szignifikánsan) csökkent. 

• 2-es típusú diabeteszben az LDL-szintek szignifikánsan, látványosan csökkentek a 

vizsgált időszakban. 

Eredményeink részben az elmúlt évek kezelési gyakorlatának változásáról adnak valid 

képet, részben felhívják a figyelmet a minőségbiztosítás fontosságára, a szakemberek 

bevonásával végrehajtott komplex intervenció hatékonyságára, jelentőségére.  

Az általunk elért átlagos vérnyomáscsökkenés (7/3 Hgmm) a diabeteszes mikro- és 

makrovaszkuláris szövődmények kockázatát kb. 20%-kal javítja, az elért LDL javulás 
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(0,4 mmol/l) pedig hasonló mértékben csökkenti a makrovaszkuláris kockázatot, ami 

népegészségügyi szinten is megmutatkozhat. 

 

A folyamatindikátorok nemzetközi vizsgálata az amerikai felmérés során észlelthez 

hasonló különbségeket tárt fel az inzulint használó és nem használó betegek között:  

• Igazoltuk, hogy az inzulinkezelt betegek gyakrabban végeznek önellenőrzést, 

gyakrabban történik náluk HbA1c meghatározás. 

• Az 1-es típusú betegek ellátási mutatói eredményeink szerint hasonlóak az amerikai 

eredményekhez, bár valamivel több a szemészeti és a HbA1c meghatározás a 

DiabCare anyagában.  

• Az inzulint használó betegek gondozási mutatói általában jobbak a magyar 

adatbázisban (önellenőrzés, HbA1c), azonban mindenképpen az akkreditált 

gondozóhelyeken ellenőrzött betegek járnak a legjobban.  

• Az inzulint nem használó betegek ellátása a magyar háziorvosoknál összességében 

elmarad az amerikai eredményektől. 

Adataink alapján nem csupán az amerikai betegek ellátása marad el a kívánatos 

standardoktól, hanem a magyarországi, elsősorban a nem inzulinnal kezelt 2-es típusú 

cukorbetegeké is. 

 

Kimeneteli mutatók nemzetközi összehasonlítása során elsőként közöltünk nemzetközi 

összehasonlító adatokat egy centralizált, ill. decentralizált egészéségügyi ellátási rendszer 

cukorbeteggondozásra kifejtett hatásáról mind a folyamaindikátorokat, mind akimenteli 

mutatókat is bemutatva. 

• Eredményeink igazolták, hogy Magyarországon, ahol az 1-es típusú cukorbetegek 

centralizált, specializált ellátásban részesültek, a betegek glikált hemoglobin szintje 

alacsonyabb volt,  

• gyakrabban kezelte őket diabetológus szakember,  

• gyakrabban végeztek önellenőrzést, 

• gyakrabban alkalmaztak intenzifikált inzulinkezelési módszereket, ill.  

• többször szenvedtek el külső segítséget igénylő, súlyos hypoglykemiát.  

• A hospitalizációk előfordulása azonban hasonló volt a két betegcsoportban.  
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• A magyar kohortban igazoltuk, hogy ritkábban fordult elő mikrovaszkuláris 

szövődmény (retinopathia, cataracta, vakság, albuminuria, és végállapotú 

veseelégtelenség),  

• míg gyakrabban észleltünk hypertoniát.  

• A makrovaszkuláris szövődmények gyakoriságában nem találtunk jelentős 

különbséget a két betegcsoport között. 

Eredményeink erősen felvetik, hogy az egészségügyi ellátórendszer egyéb jellemzői (pl. 

az inzulin penek és az önellenőrzési eszközök könnyű/ingyenes elérhetősége) is fontos 

szerepet játszhatnak az ellátás minőségének meghatározásában. 

 

Jelen keresztmetszeti vizsgálatban a merevedési zavarral összefüggést mutató 

paraméterek részletes elemzését végeztük el 

• A merevedési zavar prevalenciáját 1-es típusú cukorbetegségben 14%-nak, 2-es 

típusú cukorbetegségben 19%-nak találtuk.  

• Mindkét betegségtípusban az erektilis diszfunkció szoros kapcsolatot mutatott az 

életkorral, a diabetes tartamával, a vérnyomáscsökkentő gyógyszereléssel, valamint a 

mikro- és makrovaszkuláris szövődmények jelenlétével.  

• 1-es típusú diabeteszben összefüggést találtunk még a hypertoniával,  

• 2-es típusú diabeteszben az alkoholfogyasztással és az anyagcserehelyzettel. 

• Vizsgálatunkban megerősítettük az irodalomban korábban a merevedési zavarral 

összefüggést mutató faktorok és az erektilis diszfunkció kapcsolatát.  

• Bár eredményeink nem tekinthetők minden szempontból pontos epidemiológiai 

adatoknak, egyértelműen igazolják, hogy megfelelően felépített vizsgálati módszerek 

alkalmazása mellett a minőségbiztosítás céljára gyűjtött adatok a betegség 

lefolyásáról, rizikófaktorairól is szolgáltathatnak információt. 

 

Tézisek és új megállapítások 
 

1. Magyarországon elsőként alkalmaztuk az ambuláns cukorbeteg-ellátás során az 

európai konszenzus alapján kidolgozott minőségbiztosítási rendszert. Az adaptáció 
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során elkészítettük a rendszer teljes magyarítását, amely a program, valamint a 

használati utasítás egészét tartalmazta. A pilot vizsgálat eredményei alapján a 

rendszert alkalmasnak találtuk minőségbiztosítás céljaira.  

2. A rendszert multicentrikus módon, önkéntes alapon kiépítve alkalmasnak találtuk 

cukorbeteg ellátó helyek és családorvosi körzetek diabétesz gondozásának 

minőségellenőrzésére. A kapott eredmények az ambuláns gondozás intervenció előtti 

helyzetéről adtak képet és jól korreláltak az európai és amerikai irodalmi adatokkal. 

3. Vizsgálatunkban bizonyítottuk, hogy a betegek általános jellemzői jelentősen 

befolyásolhatják a kimeneteli mutatókat. Direkt összehasonlításban csak olyan 

centrumok mérhetők össze releváns módon, amelyek hasonló betegcsoportot 

gondoznak. 

4. Mivel eredményeink szerint a standardizálás alkalmas lehet eltérő beteganyagok 

összehasonlítására, a diabétesz minőségbiztosításában elsőként kidolgoztuk 

különböző centrumok beteganyaga standardizálásának módszerét. Igazoltuk, hogy 

alkalmazásának legfontosabb korlátja, hogy sokféle paraméter alapján standardizálni 

csak a nagyobb (vizsgálatunkban a 150 főnél nagyobb betegszámú) gondozásokat 

lehet. Egy-egy paraméter alapján, például csak a betegségtípus szerint, már kisebb 

gondozások is egybevethetők; így a módszer alkalmas a háziorvosi praxisok 

vizsgálatára is. 

5. A DiabCare Hungary adatbázis akkreditált gondozóhelyeiről 1994-2000 között 

összegyűlt adatok longitudinális elemzésében a vizsgálat éveiben szignifikánsan 

javuló vérnyomásértékeket igazoltunk mind 1-es, mind 2-es típusú cukorbetegekben.  

6. Azt találtuk, hogy mind az 1-es, mind a 2-es típusú cukorbetegekben 

megháromszorozódott az antilipémiás kezelés gyakorisága. A 2-es típusú 

diabeteszben az LDL-szintek szignifikánsan, látványosan csökkentek a vizsgált 

időszakban, az 1-es típusú diabeteszben az LDL-koleszterin átlaga azonban csak 

minimálisan (nem szignifikánsan) csökkent.  

7. Számításaink szerint az elért átlagos vérnyomáscsökkenés (7/3 Hgmm) a diabeteszes 

mikro- és makrovaszkuláris szövődmények kockázatát mintegy 20%-kal javítja, az 

elért LDL javulás (0,4 mmol/l) pedig hasonló mértékben csökkenti a 

makrovaszkuláris kockázatot, ami népegészségügyi szinten is megmutatkozhat. 
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8. A folyamatindikátorok nemzetközi vizsgálata során igazoltuk, hogy az 

inzulinkezelt betegek gyakrabban végeznek önellenőrzést, gyakrabban történik náluk 

HbA1c meghatározás. Az inzulint használó betegek gondozási mutatói általában 

jobbak a magyar adatbázisban (önellenőrzés, HbA1c), azonban mindenképpen az 

akkreditált gondozóhelyeken ellenőrzött betegek járnak a legjobban. Az inzulint nem 

használó betegek ellátása a magyar háziorvosoknál összességében elmarad az 

amerikai eredményektől. 

9. A kimeneteli mutatók nemzetközi összehasonlítása során elsőként közöltünk 

nemzetközi összehasonlító adatokat egy centralizált, ill. decentralizált egészségügyi 

ellátási rendszer cukorbeteggondozásra kifejtett hatásáról mind a 

folyamaindikátorokat, mind a kimenteli mutatókat is bemutatva. 

10. Eredményeink igazolták, hogy Magyarországon, ahol az 1-es típusú cukorbetegek 

centralizált, specializált ellátásban részesültek, a betegek glikált hemoglobin szintje 

alacsonyabb volt, gyakrabban kezelte őket diabetológus szakember, gyakrabban 

végeztek önellenőrzést, gyakrabban alkalmaztak intenzifikált inzulinkezelési 

módszereket, ill. többször szenvedtek el külső segítséget igénylő, súlyos 

hypoglykemiát.  

11. A magyar kohortban igazoltuk, hogy ritkábban fordult elő mikrovaszkuláris 

szövődmény (retinopathia, cataracta, vakság, albuminuria, és végállapotú 

veseelégtelenség), míg gyakrabban észleltünk hypertoniát.  

12. Jelen keresztmetszeti vizsgálatban a merevedési zavar prevalenciáját 1-es típusú 

cukorbetegségben 14%-nak, 2-es típusú cukorbetegségben 19%-nak találtuk.  

13. Mindkét betegségtípusban az erektilis diszfunkció szoros kapcsolatot mutatott az 

életkorral, a diabetes tartamával, a vérnyomáscsökkentő gyógyszereléssel, valamint a 

mikro- és makrovaszkuláris szövődmények jelenlétével. 1-es típusú diabetesben 

összefüggést találtunk még a hypertoniával, 2-es típusú diabeteszben az 

alkoholfogyasztással és az anyagcserehelyzettel. Vizsgálatunkban megerősítettük az 

irodalomban korábban a merevedési zavarral összefüggést mutató faktorok és az 

erektilis diszfunkció kapcsolatát.  

14. Eredményeink egyértelműen igazolják, hogy megfelelően felépített vizsgálati 

módszerek alkalmazása mellett a minőségbiztosítás céljára gyűjtött adatok a betegség 
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lefolyásáról, rizikófaktorairól is szolgáltathatnak epidemiológiai célokra is 

hasznosítható információt. 
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Összefoglalás 
 

1989-ben a St. Vincent Deklaráció felhívta a figyelmet a cukorbetegség népegészségügyi 

jelentőségére, és szorgalmazta kezelési standardok és gondozási ajánlások kidolgozását, 

és célul tűzte ki a diabetesszel kapcsolatos morbiditás és mortalitás csökkentését. A 

Deklaráció irányelvei alapján a cukorbetegség legfontosabb adatait tartalmazó Alap-

Adatlapot, ill. ennek számítógépen tölthető változatát fejlesztették ki európai 

konszenzussal. A DiabCare Hungary Projekt során minőségbiztosítási adatokat 

szolgáltattak önkéntes résztvevő gondozóhelyek. 

1994 és 2000 között több mint 11 ezer beteg adatai gyűltek össze a DiabCare Hungary 

adatbázisban. A bemutatott számítások a gondozás két aspektusát elemezték: a 

folyamatot és a kimenetelt. A résztvevők az adatok beküldése után azonnal 

visszajelentést kaptak a gondozási adataikról. Évente edukációs és minőségjavítási 

megbeszéléseket szerveztünk a résztvevőknek, ill. a sorba rendezett adatokat anonim 

módon füzetben publikáltuk. 

Az alapadatok kitöltöttsége elfogadható volt. Az összegyűjtött adatok a diabetes 

szakellátóhelyek gondozási tevékenységét reprezentálják, és így az 1-es típusú 

cukorbetegek gondozásáról kapunk valid információt, valamint az inzulinkezelt 2-es 

típusú betegekről közelítő adatokat. A különböző betegcsoportokat gondozó ellátóhelyek 

adatainak összehasonlítására az indirekt standardizálást alkalmaztuk. Követéses 

vizsgálatban elemeztük a vérnyomás és dyslipidemia kezelésének változását. 1994 és 

2000 között szignifikánsan csökkent az elfogadhatatlanul magas vérzsírral és 

vérnyomással rendelkező betegek aránya. Az ADA standardok és a kimeneteli mutatók 

alakulását a DiabCare Hungary reprezentatív betegmintáin vizsgáltuk, ill. 

összehasonlítottuk egyesült államokbeli populációs vizsgálatok eredményeivel. Ezen 

eredmények alapján a központosított cukorbeteg-ellátás hatékonyabb a decentralizált 

ellátásnál. A háziorvosok betegei csak ritkán részesülnek a javasolt kezelési 

standardokban akár az USA-ban, akár Magyarországon. Az erektilis diszfunkció 

rizikófaktorait keresztmetszeti vizsgálatban elemeztük a DiabCare Hungary 
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minőségbiztosítási adatainak felhasználásával. Megerősítettük az erektilis diszfunkció és 

az életkor, a diabeteszes szövődmények, valamint az antihypertenzív kezelés között. 

A DiabCare projekt során tesztelt eszközök és intervenciók alkalmasak 

minőségbiztosításra és minőségjavításra. Eredményeink bizonyították az alkalmazott 

intervenciók hatékonyságát, ill. azt a széles rést, amely a klinikumban megvalósuló 

gondozás és az elméletileg elérhető célok között található. Az összegyűjtött adatok a 

minőség-ellenőrzés mellett használhatók lehetnek epidemiológiai elméletek 

kidolgozására, valamint népegészségügyi kérdések tervezésére. 
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Summary 
 

In 1989 the acceptance of the St. Vincent Declaration underlined the public health 

importance of diabetes, urged the development of treatment standards and health care 

recommendations and aimed to reduce diabetes related morbidity and mortality. 

According to the Declaration a Basic Information Sheet (BIS) and its computer version 

were developed and became widely accepted all over Europe. To collect quality control 

data willing centers participated in the DiabCare Hungary Project. 

Between 1994 and 2000 altogether over 11 thousand records were entered into the 

DiabCare Hungary database. All presented analyses were carried out along two main 

aspects of care: process and outcome. Participating diabetes care centers were provided 

with feed-back on quality indicators immediately upon receiving their data. Yearly 

quality improvement and educational meetings were organized for the participants and 

anonymous bench-marking data were published. 

The completeness of basic data was acceptable. The collected data seemed to be 

representative of the care provided in diabetes care centers, thus giving insight into the 

care of type 1 diabetes and some information on the care of insulin treated type 2 

diabetes. We tested indirect standardization to compare centers with different patient 

populations. The adherence to current hypertension and lipid guidelines were evaluated 

longitudinally. The proportion of patients with unacceptable blood pressure and LDL 

values decreased significantly between 1994 and 2000. We compared the completeness 

of the ADA standards and outcome indicators among representative samples of diabetic 

patients from the DiabCare Hungary database and from representative surveys from the 

US. These data suggest the superiority of centralized diabetes care over decentralized 

care. Patients treated by general practitioners rarely receive the recommended standard of 

care in either of the countries. Risk factors for erectile dysfunction were evaluated in a 

cross-sectional analysis using the quality control data collected during the DiabCare 

program. We confirmed the association between erectile dysfunction and age, diabetes 

complications, antihypertensive treatment. 
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The tools and interventions tested during the years of the DiabCare project are readily 

available for quality assurance and improvement. Our results showed the effectiveness of 

these interventions along with the wide gap between clinical reality and recommended 

care. The collected data in addition to quality control purposes might be used for 

epidemiological hypothesis generation and public health planning. 
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Köszönetnyilvánítás 
 

Mindenek előtt köszönet illeti meg témavezetőmet dr. Tamás Gyula professzort, aki 

amellett, hogy a dolgozat elő- és elkészítésében mindvégig aktív segítségemre volt, 

gyakorlatilag harmadéves hallgató koromtól igyekezett szakmai és emberi fejlődésemet 

segíteni. Tőle tanultam meg, hogy nem csak az elméleti kutatások jelenthetnek igazi 

áttörést, hanem a klinikai kutatás és a prevenció is hasonlóan fontos. Dr. Kerényi Zsuzsa 

főorvosnővel együtt jelölték ki számomra még egyetemista koromban a 

minőségbiztosítás és az epidemiológiai témakört kutatási területként, melyért 

mindenképpen hálával tartozom. Úgy gondolom, mindkettőjük pragmatikus szemlélete 

megjelenik mindennapi tevékenységeimben is. Nélkülük (és dr. Stella Péter) segítsége 

nélkül nem kaphattam volna meg azt az amerikai ösztöndíjat, ami tudományos 

tevékenységem egyik legfontosabb időszaka volt 

A dolgozat részét képező nemzetközi összehasonlítás nem készülhetett volna el amerikai 

főnököm, Trevor J. Orchard professzor segítsége nélkül. Amerikai tartózkodásom alatt 

rendszeres baráti beszélgetéseink a kutatás előrevitele mellett hozzájárultak 

nyelvtudásom fejlesztéséhez is. Ugyanakkor lehetővé tette, hogy a Pittsburghi Egyetem 

epidemiológiai kurzusait látogassam. 

Programvezetőm, dr. Lakatos Péter támogatása, barátsága mellett állandó noszogatása is 

kellett ahhoz, hogy ez a dolgozat elkészüljön. 

Mindenképpen köszönet illeti meg munkahelyi vezetőimet (dr. de Chatel Rudolf, dr. 

Farsang Csaba, dr. Szathmári Miklós igazgatókat), akik hittek tudományos 

tevékenységem fontosságában, és ennek megfelelően személyes támogatásuk mellett 

munkaidőm beosztását is úgy alakították, hogy tudományos munkámat zavartalanul 

folytathassam. 

Köszönet illeti meg közvetlen munkatársaimat, barátaimat a Diabetes Laborban (dr. 

Bíbok György, dr. Madarász Eszter, Benkovicsné Kovács Irén, Gyarmati Ida, Vitályos 

Gáborné), akikre mindvégig számíthattam, akik mindig kisegítettek, ha időzavarban 

voltam, és támogatásukról biztosítottak a nehéz időkben is. Hasonlóan hálás vagyok a 
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Pittsburghi Egyetemen dolgozó munkatársaimnak is, akikhez szakmai-baráti szálak is 

fűznek (dr. Janice Zgibor, Robb Wilson, dr. Dorothy Becker, Marlene Wilson). 

Ez a munka semmiképpen nem jöhetett volna létre, ha a DiabCare Hungary 

Munkacsoport tagjai (összes szakdolgozója) aktív adatszolgáltatásukkal nem járulnak 

hozzá. Köszönöm nekik ezt, és az éves megbeszélések serkentő szakmai vitáit is. Külön 

köszönöm az adatfeldolgozásban aktívan szerepet vállaló barátaimnak (Sdr. tella Péter, 

dr. Pénzes János) segítségüket, támogatásukat, ill. azt, hogy amerikai tartózkodásom alatt 

a munkacsoport irányítását helyettem elvégezték. 

Hálás vagyok a DiabCare Müncheni Irodájának, különösen dr. Klaus Piwernetznek a 

minőségbiztosítási munkában való közreműködéséért. Külön köszönet illeti meg dr. Line 

Kleinebreilt, akivel a DiabCare France és DiabCare Hungary adatainak összehasonlítása 

kapcsán igazi barátságba kerültünk. 

Köszönet jár minden klinikai munkatársamnak, barátomnak amiért mindig, gyakorlatilag 

kérdés nélkül helyettesítettek, bíztattak, noszogattak, és így jelentősen hozzájárultak a 

dolgozat elkészüléséhez. 

Természetesen ez a felmérés nem készülhetett volna el a DiabCare Hungary adatbázisban 

szereplő betegek aktív részvétele nélkül, ezért mindnyájukat köszönet illeti meg. 

Minden, eddig nem nevesített barátomnak köszönet és hála jár a biztatásért, és azért, mert 

mindig elfogadták, ha dolgozatírás címén vontam ki magamat minden tevékenység alól. 

Végül, de nem utolsó sorban hálás vagyok családomnak, akik elviseltek mindezidáig. 

Szüleimnek, akik felneveltek, belém táplálták a tudományos gondolkodást, feleségemnek, 

aki a dolgozat kedvéért tavaly lemondott a nyaralásról, elviselte hangulat-

ingadozásaimat, elolvasta, javította a dolgozatot. Testvéreimnek köszönöm az aktív 

lektori munkákat, köszönöm feltétlen támogatásukat, akárcsak kritikai megjegyzéseiket. 

Végezetül szeretném megköszönni az Amerikai Diabetes Társaságnak a kutatási 

ösztöndíjat, amely megteremtette kutatómunkám anyagi feltételeinek egy részét, valamint 

a Lilly Hungária Kft. támogatását, akik a DiabCare Munkacsoport tevékenységét 

mindvégig segítették. 
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A DiabCare Hungary Munkacsoport résztvevő centrumai 
 

• Dr. Nyirati Gábor, Dr. Csik János, Bajai Kórház Központi Betegfelvételi Osztály, 

Diabetes Gondozó, Baja 

• Dr. Pénzes János, háziorvos, Csongrád 

• Dr. Bárdos János, Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet, Makó 

• Dr. Jermendy György, Dr. Pátkai Gizella, Dr. Farkas Klára, Fővárosi Bajcsy-

Zsilinszki Kórház, III. Belgyógyászat, Budapest 

• Dr. Neuwirth Gyula, Dr. Szendrey István, Dr. Petró Gizella, Dr. Juhász Péter, Dr. 

Kahler Andrea, Dr. Vangel Sándor, Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Kenézy 

Gyula Kórház, I. Belgyógyászat, Debrecen 

• Dr. Czakó László, Dr. Kazi Zsuzsanna, Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 

Cukorbeteg Gondozó, Szolnok 

• Dr. Winkler Gábor, Dr. Porochnavec Marietta, Dr. Szita Mária, Dr. Hajós Péter, Dr. 

Vizy István, János Kórház, I. Belgyógyászat, Budapest 

• Dr.Sal István, Központi Honvédkórház Diabetes Gondozó, Budapest 

• Dr. Juhász Elek, Markhot Megyei Kórház-Rendelőintézet, Eger 

• Dr. Gruber Ottó, Dr. Kertész Tamás, Dr. Szilágyi Katalin, Dr. Tóth Ágnes, Dr. 

Viltsek János, MÁV Korház I. Belgyógyászat, Budapest 

• Dr. Dömötör Erzsébet, Dr. Tamás Judit, Dr. Münster Zsuzsa, MÁV Kp. 

Rendelőintézet, Diabetes Gondozó, Budapest 

• Dr. Valenta Borbála, Dr. Papp Zsuzsa, Dr. Gaál Zsolt, Jósa András Megyei Kórház, 

Nyíregyháza 

• Dr. Halmos Tamás, Dr. Péterfai Éva, Országos Korányi TBC és Pulmonológiai 

Intézet (OKTPI), Budapest 

• Dr. Gyimesi András, Dr. Dudás Mihály, Dr. Varga Richárd, Pándy Kálmán Megyei 

Kórház, I. Belgyógyászat, Gyula 

• Dr. Kalmár Zsolt, háziorvos, Pápa 

• Dr. Fövényi József, Péterfy Sándor u.-i Kórház-Rendelőintézet, B Belgyógyászat, 

Budapest 
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• Dr. Horváth Gabriella, háziorvos, Pusztaszabolcs 

• Dr. Szentgyörgyi Csaba, Dr. Ramasz Károly, Réthy Pál Kórház Rendelőintézet, II. 

Belgyógyászat, Békéscsaba 

• Dr. Tamás Gyula, Dr. Bíbok György, Dr. Turbucz Piroska, SOTE I. sz. 

Belgyógyászati Klinika, Budapest 

• Dr. Somogyi Anikó, Dr. Hutás Gábor, SOTE II. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest 

• Dr. Kerényi Zsuzsa, Dr. Stella Péter, Dr. Nagy Erzsébet, Dr. Tűű László, Dr. Nádasdi 

Ágnes, Szent Imre Kórház-Rendelőintézet, II. Belgyógyászat, Budapest 

• Dr. Pátkay József, Szent Pantaleon Kórház, I. Belgyógyászat, Dunaújváros 

• Dr. Földesi Irén, Dr. Varga Csaba, Szentesi Kórház (Diabetes ambulancia), Szentes 

• Dr. Beranek László, Dr. Telek Judit, ifj Dr. Beranek László, Dr. Luczai Mariann, 

Tiszafüredi Sanitas Corporis Kft. - Diabetológiai Szakrendelés, Tiszafüred 

• Dr Tornóczky János, Dr. Sudár Zsolt, Tolna megyei Kórház, IV. Belgyógyászat, 

Szekszárd 

• Dr. Oroszlán Tamás, Zala Megyei Kórház, II. Belgyógyászat, Zalaegerszeg 


