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Bevezetés 
 
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 találkozón elfogadott St. 
Vincent Deklaráció hangsúlyozta a diabetes népegészségügyi jelentőségét, 
gondozási ajánlások és standardok kidolgozását szorgalmazta, és célul tűzte 
ki a cukorbetegséggel kapcsolatos morbiditás és mortalitás csökkentését. 
Az akcióprogram kiemelt célként kezelte a cukorbeteg-gondozás 
minőségének ellenőrzésére szolgáló rendszer kidolgozását is. Az ezzel 
foglalkozó munkacsoport nemzetközi egyeztetés és véleményezés után 
összeállította a diabetes szempontjából legfontosabbnak tartott kérdésekből 
álló változók listáját, az Alap-Adatlapot (Basic Information Sheet). Ez a 
gondozás szempontjából nélkülözhetetlen, s így a cukorbeteg-ellátás 
valamennyi szintjén vizsgálandó paramétereket tartalmazza. Az Alap-
Adatlap szoftver-formáját Európa szerte (így Magyarországon is) széles 
körben alkalmazzák. 
Az Egyesült Államokban, ahol a betegellátás piaci szemléletű, a 
minőségellenőrzésnek nagyobb hagyományai vannak. Az egészségügy 
szerkezetének piaci verseny indukálta változása a minőségellenőrzést az 
1990-es évek óta a klinikai kutatás homlokterébe emelte. 
1998-ban az Amerikai Diabetes Társaság a Diabetes Minőségjavítási 
Projekt (Diabetes Quality Improvement Project) keretében az alap-
adatlapon találhatóhoz nagyon hasonló minőségi mutatók rendszerét vezette 
be, amely lehetővé teheti a betegellátás nemzetközi összehasonlítását is. 
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. 
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Az egészségügyi ellátás struktúrája magában foglalja a rendszer tárgyi, 
emberi és szellemi erőforrásainak teljességét. Az egészségügy 
szerkezetének elemzése kapcsán összehasonlították a háziorvosok és a 
diabetológus-szakemberek gondozási tevékenységét. Igazolták, hogy a 
diabetológusok a háziorvosoknál gyakrabban rendelik el betegeiken a 
gondozáshoz szükséges meghatározásokat. Megemlítendő azonban, hogy a 
kardiovaszkuláris prevencióban a háziorvosok voltak alaposabbak. 
Az ellátás folyamatának vizsgálata általában könnyen elvégezhető, hiszen 
az adminisztratív, finanszírozási jellegű adatgyűjtés során nagyon sok erre 
vonatkozó információt tárolnak. Nagyobb beteganyagok, reprezentatív 
minták elemzésére is alkalmas. Elemzése során az indikátorok vizsgálati 
gyakoriságát értékeljük. A folyamatindikátorok segítségével a gondozások 
objektív értékelése lehetséges, hiszen ezt a beteganyag súlyossága (’case 
mix’) nem torzítja. Ez a módszer azonban csak a hiányosságok feltárására 
alkalmas, pozitív következtetések levonása már erősen megkérdőjelezhető. 
A különböző felmérések általában egyetértenek abban, hogy míg a 
vérnyomás, a testsúly, vércukor, a vérzsírok és az EKG meghatározásának 
gyakorisága elfogadható (> 70%), addig a szemészeti, a láb és fogászati 
vizsgálat, a diétás oktatás, valamint a HbA1c és vizeletfehérje meghatározás 
frekvenciája lényegesen alacsonyabb a kívánatosnál. 
A kimeneteli mutatók elemzése akkor lehetséges, ha ezek vizsgáltsága 
megfelelő. A végkimeneteli mutatók, a diabetes szövődményeinek 
végállapotát jelentik (veseelégtelenség, vakság, alsó végtagi amputáció, 
szívinfarktus, stroke). Kialakulásuk általában több éves/évtizedes folyamat. 
Elemzésük is csak hosszú távon célszerű. Mivel a végkimeneteli mutatók 
előfordulása ritka (általában 0,5-2%), csak nagy, populációs mintákon 
érdemes alakulásukat vizsgálni. Ennek feltétele a háttér-populáció ismerete. 
A köztes kimeneteli mutatók a végállapotokat megelőző patológiás 
elváltozásokat jelentik: a szemen, lábon észlelhető eltérések, a 
mikroalbuminuria, az emelkedett kreatinin érték, a metabolikus 
paraméterek, valamint a makrovaszkuláris rizikótényezők. Itt érdemes 
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tárgyalni a kiegészítő kezeléseket, az inzulininjekciók számát, az 
önellenőrzés meglétét, a diabetes-edukációt is. A köztes kimeneteli mutatók 
összehasonlításának legfontosabb előfeltétele, hogy pontos definíció 
alapján, azonos elváltozásokat elemezzünk.  
A minőség javítására alkalmazható módszerek az egészségügyi 
ellátórendszer különböző elemeit vehetik célba. Hagyományosan ezek 
elsősorban az egészségügyi szakembereket célozzák meg. Ezek az 
intervenciók különböző orvosképzési fórumokat, helyi konszenzuson 
alapuló gondozási irányelveket, az orvosnak küldött emlékeztetőket, 
betegjelentéseket, ill. döntéssegítő megoldásokat jelenthetnek.  
A betegekkel kapcsolatos intervenciók közé tartoznak az anyagi 
érdekeltséget, ill. a betegek ismereteinek fejlesztését célzó beavatkozások.  
A szervezeti intervenciók különböző formáiban a szakdolgozók 
feladatainak átszervezése, az informatikai rendszerek átalakítása, ill. az 
utánkövetés megszervezése a legfontosabb lehetőségek. 
A betegségvezetés (’disease management’) olyan intervenciós módszerek 
kombinációját jelenti, amelyek célja a krónikus betegségben szenvedők 
kezelésének és gondozásának javítása. Ezek a komplex rendszerek szinte 
mindig javították a folyamatindikátorokat. 
 
Célkitűzés 
 
Világszerte jelentős a cukorbeteg-gondozás klinikai gyakorlatban elért 
színvonala és a klinikai vizsgálatokban elérhető hatásosság közötti rés. 
Széleskörű, a cukorbetegség több paraméterére kiterjedő magyarországi 
minőségbiztosítási felmérés jelentős betegcsoporton még nem történt. 
Jelen vizsgálatban célunk volt, 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 

 4



• 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, hogy a minőségbiztosítás céljából összegyűjtött adatok 
alkalmasak-e epidemiológiai jellegű adatfeldolgozásra: ennek mintájaként 
az erektilis diszfunkció rizikófaktorait elemeztük kereszmetszeti 
vizsgálatban. 

 
Módszerek 
 
Adatgyűjtés céljára a WHO/IDF égisze alatt kidolgozott Alap-adatlap 
szoftverváltozatát (ProDiab 1.5, majd DiabCare for Windows) használtuk. 
Ez az adatlap a cukorbetegek jellemzőit tartalmazza a kitöltést megelőző 
évre vonatkozóan. A program szabadon használható és ingyenesen 
letölthető, minden verziója részletes használati útmutatással készült, melyet 
magyar nyelvre is lefordítottunk, ill. az adatbevitel is magyarul történt. 
Az adatlap tartalmazza a beteg demográfiai adatait: nem, kor, diabetes 
tartama, diabetes típusa. A következő adatcsoport a különböző kezelésekre 
vonatkozik. Ezt követik a mérési eredmények. A metodikákra a használati 
utasítás tesz ajánlást. A végállapotú szövődmények esetén mind az 
incidencia, mind a prevalencia jelölésére lehetőség van. Ezt követik a szem 
és a láb eszközös vizsgálatára vonatkozó adatok. A diabetesszel kapcsolatos 
panaszok és tünetek szövődményekre vonatkozó adatokat rögzítenek. Az 
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életmódi rizikófaktorok közül a dohányzás és alkoholfogyasztás kerül 
rögzítésre. A diabétesszel kapcsolatos oktatásra vonatkozó kérdések az 
előző 12 hónapban legalább 45 perces képzést jelentenek. 
A paramétereket két dimenzió szerint vizsgáltuk. Elsőként a kitöltöttséget 
értékeltük, ill. ennek ismeretében az ajánlások alapján határértékeket 
használva csoportosítottuk a betegeket. 
A DiabCare Hungary program intervenciós jelentőségét a kiértékelő 
központban végzett és központilag szervezett tevékenységek képezték.  
A beküldött adatokat azonnal feldolgoztuk egy automatizált kiértékelő 
szoftver segítségével. Ezt az elemzést néhány napon belül postáztuk. 
Évente egyszer az összes, adott évre vonatkozó adat együttes és 
centrumonkénti értékelése is megtörtént, ezt könyv formájában is 
publikáltuk. Ebben az anonim sorbarendezések (benchmarking) alapján 
mindenki azonosíthatta gondozását. Évente egy megbeszélés során az előző 
évi eredmények ismertetése mellett a legaktívabb centrumok is 
bemutatkoztak. Egyes centrumok kérésére specifikus elemzések is 
készültek. 
A DiabCare Hungary munkacsoportban 1994 és 2000 között összesen 24 
akkreditált cukorbeteg ellátóhely és 2 családorvosi csoport vett részt. A 
részvétel önkéntes volt, a résztvevők anyagi támogatásban nem részesültek. 
A vizsgálat időtartama alatt 11.291 beteg adatai kerültek az adatbázisba. Ez 
az összes, ezen területeken ismert cukorbetegek 13%-a. A DiabCare kohort 
az 1-es típusú cukorbetegek betegek 59%-át tartalmazza. 
A pilot vizsgálatban az 1994-1996 között 19 vizsgálótól beérkezett 3835 
rekordot elemeztük. Ez 2 háziorvosi centrumot is tartalmazott. 
A különböző ellátóhelyek összehasonlítására használt standardizálás 
alapjául az 1995-1997-ben, 20 gondozóhelyről beküldött 2403 beteg adatai 
szolgáltak, ehhez hasonlítottunk az 5 nagyobb gondozóból érkezett mintát.  
A longitudinális elemzésben az 1994-2000-ben, akkreditált gondozókból 
beküldött azon betegek adatai szerepeltek, akiknek ismerten 1-es vagy 2-es 
típusú diabetes mellitusa (n= 2675 / 4470 fő) volt.  
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A folyamatindikátorok nemzetközi összehasonlításában részben az 
1996-ban a csongrádi háziorvosok által gondozott cukorbetegek adatait 
(n=763, a nem inzulinnal kezelt 2-es típusú betegek gondozásának 
jellemzőiről adhat képet), részben az 1997-ig a DiabCare Hungary 
adatbázisába az akkreditált gondozóhelyekről beérkezett (n=4.362, az 1-es 
típusú betegek gondozási mutatóira következtethetünk) adatokat használtuk. 
Ehhez hasonlítottuk az Egyesült Államokban végzett 1994-es Behavioral 
Risk Factor Surveillance System (BRFSS) adatait. 
A köztes kimeneteli mutatók nemzetközi összehasonlításakor használt 
adatbázisban azon betegek szerepeltek, akiknek 1-es típusú diabeteszét 17 
éves életkoruk előtt diagnosztizálták. A vizsgálatba bevont 405 beteg a 
teljes (fentieknek megfelelő) kohort 86%-át jelenti. Az összehasonlításhoz 
egy prospektív, a gyermekkorban kezdődő 1-es típusú cukorbetegek 
reprezentatív mintáját tartalmazó kohortvizsgálat (Epidemiology of 
Diabetes Complications Study – EDC) betegei szolgáltak kontrollként. 
A merevedési zavar rizikófaktorainak epidemiológiai vizsgálata során 
az adatbázisba 1994-1998-ban bekerült férfibetegek adatait használtuk fel, 
akiknek az erektilis diszfunkcióra vonatkozó adata rendelkezésre állt. 
A leíró statisztikákat átlag ± standard deviáció (SD), ill. százalékok 
formájában adtuk meg. Az eltérő betegeket gondozó centrumok 
összehasonlítására az indirekt standardizálást alkalmaztuk. A rizikófaktorok 
longitudinális vizsgálatakor a folytonos mutatók elemzésére parametrikus 
korrelációt (Pearson), a kategorikus változók elemzésére trendszámítást 
(khi2) használtunk. A kategorikus kimenetelek esetén általában khi2 próbát, 
a folytonos kimenetel esetén kétmintás t-próbát vagy ANOVA-t 
használtunk. A kimeneteli mutatók elemzésekor a kovariánsok figyelembe 
vételére kategorikus változók esetén többszörös logisztikus regressziót, 
folytonos kimenetel esetén többszörös lineáris regressziót alkalmaztunk. A 
változókat szükség szerint log-transzfomáltuk. 
 
Eredmények 
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Pilot vizsgálat 
A betegek 43%-a férfi. A demográfiai adatok kitöltöttsége jó, a betegek 
születési dátuma, neme, a diagnózis éve, a betegség típusa, valamint az 
alkalmazott kezelés típusa 94%-ban volt ismert. A betegek 64%-a részesült 
inzulint is tartalmazó antidiabetikus kezelésben, 52%-uk végzett vércukor 
önellenőrzést. A rizikótényezők vizsgáltsága jó volt (közel 90%). A glikált 
hemoglobin és a triglicerid meghatározásának gyakorisága az első évet 
követően emelkedett. Az albuminuria vizsgáltsága a 2. évben volt csak 
elfogadható. A 8% feletti HbA1/HbA1c értékek előfordulása az egyes 
centrumokban igen eltérő volt (20-75%). A dohányzás és az 
alkoholfogyasztás csökkenő tendenciát mutatott. A betegek 62%-ának volt 
retinopathiája, közülük 7%-nak proliferatív retinopathiája. 
 
Standardizálás – módszer a különböző centrumok összehasonlítására 
Demográfiai adataikat tekintve a vizsgált centrumok betegei igen eltérőek, 
a férfiak aránya 27-63% közötti, 15 évnél hosszabb ideje diabeteszes a 14-
54%, 1-es típusú diabeteszben szenved 0-80%. A kitöltési fegyelem 
(demográfia) országosan 93%-os volt. Az 5 kiemelt centrumban ez 78-99%, 
a standardizálást követően érdemben nem változott. 
A szemészeti szövődményeket illetően a betegek 1/5-ének állapotáról adattal 
nem rendelkeztünk, ez a kiemelt centrumokban 2-72%. A vizsgált betegek 
19-72%-ában igazolódott retinopathia. A centrumok sorrendjét a 
standardizálás nem változtatta lényegesen. A rizikótényezők vizsgáltsága 
(glikált hemoglobin, triglicerid, vérnyomás, dohányzás, alkoholfogyasztás) 
a 3. centrum kivételével megfelelő (> 80%), ezen a standardizálás sem 
változtatott jelentősen. Az albuminuria vizsgálata 55%-os volt. 
A glikált hemoglobin értékük alapján a rizikócsoportba kerülők (> 8%) 
aránya országosan 43%, ennél alacsonyabb volt a 3. centrumban (2%) és az 
5. centrumban (29%), magasabb a 4. centrumban (50%). Emelkedett 
trigliceridértéket (>2 mmol/l) országosan a betegek 1/3-ában regisztráltak. 
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Az 5. centrumban ennél alacsonyabb (17%). A magas vérnyomás (>160/95 
Hgmm) a betegek 15%-ára volt jellemző. A 2. centrumban a prevalencia 
alacsonyabb volt (2%). A 3. centrumban észlelt magasabb előfordulás a 
standardizálás után jelentősen mérséklődött (23-ról 19%-ra). Az 
önellenőrzés és a súlyos hypoglykemiák gyakoriságát meghatározta az 1-es 
típusú cukorbetegek aránya, azok súlyának emelkedésével párhuzamosan 
változva a standardizálás során.  
 
Minőségbiztosítási mutatók longitudinális alakulása 
Az 1994-2000 közötti időszakban az 1-es típusú cukorbetegekben 
csökkent mind a szisztolés, mind a diasztolés vérnyomás évenkénti átlaga. 
A két periódus (1994-1997 és 1998-2000) összehasonlításakor átlagosan 7/3 
Hgmm-es vérnyomáscsökkenés látható, aminek megfelelően csökkent a 
kóros tartományba eső mérések gyakorisága is. A vizsgált 7 évben a 
dyslipidemia kezeltsége megháromszorozódott, azonban az LDL-szintek 
átlaga csak minimálisan csökkent. Megfelelően beállított (<130/85 Hgmm) 
vérnyomása volt a hypertoniás betegek 11-33%-ának, ami a vizsgálat 
éveiben fokozatosan javult. Javuló tendenciát mutatott a jól kezelt 
hyperlipidemia (<3,35 mmol/l) gyakorisága is (0-6%), azonban a célértéket 
csak nagyon kevés beteg érte el. 
A 1994-2000 közötti időszakban 2-es típusú cukorbetegekben csökkenő 
tendenciát mutatott mind a szisztolés, mind a diasztolés vérnyomás 
átlagértéke, összesen 9/4 Hgmm-rel. A betegek az évek során egyre 
gyakrabban részesültek antihypertenzív kezelésben. A vizsgált időszakban 
megháromszorozódott az antilipemiás kezelésben részesülő betegek aránya, 
és csökkent az LDL-koleszterinek átlaga. Megfelelően beállított 
vérnyomása volt a hypertoniás betegek 11-44%-ának, ami a vizsgálat 
éveiben fokozatosan javult. Javuló tendenciát mutatott a jól kezelt 
hyperlipidemia gyakorisága is (4-43%), és a célértéket a vizsgálat végére a 
betegek közel fele elérte. 
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Folyamatindikátorok nemzetközi összehasonlítása 
A magyar betegek 100%-a, az amerikai betegek 89%-a rendelkezett 
egészségbiztosítással. Az adatgyűjtés metodikájának megfelelően a magyar 
adatbázisban szereplő minden beteg felkereste előző évben kezelőorvosát. 
Elsőként az egyes adatbázisokon belül az inzulinkezelt és nem inzulinkezelt 
betegeket hasonlítottuk össze. Az inzulinkezelt betegek gyakrabban 
végeztek önellenőrzést, közöttük gyakrabban történt HbA1c meghatározás. 
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. 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 
végeztek önellenőrzést, és glikált hemoglobin szintjüket is ritkábban 
határozzák meg, mint a hasonló amerikai betegekét (P<0,0001). 
 
Kimeneteli mutatók nemzetközi összehasonlítása 
Az ellátás általános jellemzőit tekintve a DiabCare-ben szereplő betegeket 
gyakrabban kezelte diabetológus/endokrinológus szakorvos. Gyakorlatilag 
minden magyar beteg, míg a pittsburghi betegeknek kb. ¾-e végzett 
vércukor önellenőrzést. Több DiabCare beteg részesült a vizsgálatot 
megelőző évben diabetesszel kapcsolatos oktatásban. A magyar betegek 
döntő többsége intenzifikált inzulinkezelésben részesült, míg az amerikai 
betegek legnagyobb része konzervatív inzulinkezelést alkalmazott. A 
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magyar betegek szemészeti ellenőrzése is gyakrabban történt meg az előző 
évben. Hypoglykemiás sürgősségi állapotok gyakrabban fordultak elő a 
DiabCare vizsgálatban. 
A glikált hemoglobin szintek alacsonyabbak voltak a DiabCare betegekben, 
mint az amerikai betegekben. A mikrovaszkuláris szövődmények 
(proliferatív retinopathia, vakság, albuminuria, végállapotú 
veseelégtelenség, szimptómás neuropathia) gyakrabban fordultak elő az 
EDC vizsgálat betegeiben. A makrovaszkuláris szövődmények gyakorisága 
nem különbözött, a hypertonia gyakoribb volt a magyar betegek között. 
 
A merevedési zavar rizikófaktorainak keresztmetszeti vizsgálata 
A 188 1-es típusú beteg 14,4%-ának, a 475 2-es típusú beteg 18,9%-ának 
volt ismerten merevedési zavara. 
Az erektilis diszfunkcióban szenvedő 1-es típusú cukorbetegek idősebbek 
voltak, diabetes tartamuk hosszabb volt, magasabb volt szisztolés 
vérnyomásuk, albuminürítésük, gyakoribb volt köztük a makro- és 
mikrovaszkuláris szövődményekben, valamint a hypertoniában szenvedők, 
ill. antihypertenzív kezelésben részesülők aránya. Logisztikus regressziós 
modellben a diabeteszes nephropathia jelenléte bizonyult a merevedési 
zavarral független összefüggést mutató paraméternek. 
A merevedési zavarban szenvedő 2-es típusú cukorbetegek idősebbek 
voltak, diabetes tartamuk hosszabb volt, anyagcserehelyzetük 
tendenciózusan rosszabb volt, több alkoholt fogyasztottak, gyakoribb volt 
köztük a proliferatív retinopathia és neuropathia előfordulása. Az 
antihypertenzív kezelés jelenléte, valamint a fokozott alkoholfogyasztás 
emelte a merevedési zavar kockázatát. Logisztikus regressziós modellben a 
neuropathia jelenléte, az alkoholfogyasztás, a proliferatív retinopathia és a 
makrovaszkuláris szövődmények jelenléte mutatott független összefüggést a 
merevedési zavar kialakulásával. 
 
Következtetések és új megállapítások 
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1. Magyarországon elsőként alkalmaztuk az ambuláns cukorbeteg-ellátás 
során az európai konszenzus alapján kidolgozott minőségbiztosítási 
rendszert. Az adaptáció 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, kisebb gondozások is 
egybevethetők; így a módszer alkalmas 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 
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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. 
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 elmarad az amerikai eredményektől. 
9. A kimeneteli mutatók nemzetközi összehasonlítása során elsőként 
közöltünk nemzetközi adatokat egy centralizált, ill. decentralizált 
egészségügyi ellátási rendszer cukorbeteggondozásra kifejtett hatásáról 
mind a folyamaindikátorokat, mind a kimenteli mutatókat 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 típusban 19%-nak találtuk.  
13. Mindkét betegségtípusban az erektilis diszfunkció szoros kapcsolatot 
mutatott az életkorral, a diabetes tartamával, a vérnyomáscsökkentő 
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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 lefolyásáról, rizikófaktorairól is szolgáltathatnak 
epidemiológiai célokra is hasznosítható információt. 
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