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Összefoglalás: Jelen kutatásban idősoros elemzéssel vizsgáltuk a COVID-19 járvány hatását a három leggya-
koribb daganattípus (tüdő-, emlő-, valamint vastag- és végbélrák) betegszámaira és a terápiák esetszáma-
ira. A járvány kezdetén az ellátásban részesülő betegszám 10–20%-kal esett vissza, és azóta sem állt vissza 
a járvány előtti szintre. Mindhárom kezeléstípusnál csökkenés történt: magasabb a műtéteknél (39,6% a tüdő-, 
12,0% az emlő- és 20,5% a vastag- és végbéldaganatnál) és a sugárterápiánál (22,3%, 15,8%, 28,3%), míg 
kisebb a kemoterápiánál (4,3%, 4,1%, 3,8%). Az ellátás csökkenésének legfontosabb lehetséges magyará-
zatai lehetnek a kivizsgálás időben történő elnyúlása, a korlátozottabb kapacitások és a betegek percepci-
ója az ellátások nehezebb hozzáférhetőségéről, illetve félelme a fertőzéstől.
Kulcsszavak: COVID-19 járvány, daganatos betegek ellátása, egészségügyi rendszer teljesítménye

Summary: We used time series models to examine the effect of the COVID-19 pandemic on the number of 
patients and treatment episodes in lung, breast and colorectal cancer in Hungary. The number of patients 
decreased by 10-20% at the beginning of the pandemic and has not returned to pre-pandemic levels in the 
examined period. The number of treatment episodes also declined: the decrease was the highest for sur-
geries (39.6% in lung 12.0% in breast and 20.5% in colorectal cancer), moderate for radiation therapy (22.3%, 
15.8%, 28.3%) and the smallest for chemotherapy (4.3%, 4.1%, 3.8%). Possible reasons of this decline include 
the extended time for examinations, limited capacities, the perception of patients regarding the restricted 
access to care and their fear of infection.
Keywords: COVID-19 pandemic, care of cancer patients, health system performance
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BEVEZETÉS

A COVID-19 világjárvány óriási kihívást jelent az 
egészségügyi rendszerek számára: gyors reakcióidőt 
és  legmagasabb szintű ellenállóképességet követel meg 
minden résztvevőtől. A járvány lefolyása és a közben 
meghozott egészségpolitikai döntések sorozata egy ta-
nulási folyamatnak is tekinthető, amely kiszámíthatat-
lan környezetben zajlik [1]. A járvány hatékony keze-
lése ezért komplex rendszerben való gondolkodásmó-

dot igényel. A kormányzati megelőző intézkedések elő-
írása (fertőtlenítés, maszkviselés, távolságtartás, karan-
tén elrendelése stb.) mellett az egyéni viselkedés (pél-
dául a meghozott szabályok betartása vagy az oltási haj-
landóság) is befolyásolhatják a COVID megbetegedé-
sek számát. Az egyéni magatartásra hatással van a fer-
tőzéstől való félelem is, ami miatt a betegek esetleg ma-
gukat is korlátozzák az ellátások igénybevételében, hi-
szen szerzett információk alapján, személyes mérlege-
lés során döntik el, hogy a COVID-tól vagy más be-

* A szerzők a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság (META) COVID Trade-off Munkacsoportjának tagjai
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tegségtől tartanak jobban, vagyis vállalják-e a fertőzés 
kockázatát egy kórház vagy rendelő felkeresésével [2]. 
Ezen túl a szorosan vett egészségügyi ellátórendszer irá-
nyítása által meghozott adminisztratív korlátozások is 
befolyásolják az egészségügyi szolgáltatások elérhető-
ségét és minőségét a teljes lakosság, vagyis a nem CO-
VID betegek számára is [3].

Annak érdekében, hogy a jövőbeni hasonló válságok 
kezelése az egészségügy szempontjából hatékonyabbá 
válhasson, a COVID-19 járvány eddigi lefolyása során 
megfigyelhető, egészségügyi ellátórendszerben történt ha-
tások tudományos alapokon nyugvó, ex-post leíró elem-
zése szükséges [4–5].

A levont tanulságok kiemelkedően fontosak az életet 
veszélyeztető súlyos betegségek, például a daganatok ese-
tében, amelyet az egészségügy prioritásai miatt meg-
különböztetett figyelemmel szükséges elemezni a töb-
bi betegségterület mellett is. Hazánk ebben a tekintet-
ben különösen érintett európai összevetésben: a daga-
natok incidenciája 10%-kal (100 000 főre 623 új eset 
jut), a mortalitása 25%-kal (100 000 főre 330 haláleset 
jut) magasabb, mint az uniós átlag. [6]. A daganatos 
megbetegedések kezelése egy összetett folyamat, amely-
nek pontos diagnosztizálása és a terápia időbeli elkez-
dése érdekében a betegeknek - protokollszerűen - kü-
lönböző típusú eljárásokon és laboratóriumi vagy ké-

palkotó vizsgálatokon kell részt venniük. Ezen szolgál-
tatásoknak összehangoltan, a betegek magas szintű be-
vonásával és együttműködésével kell megvalósulnia. 
A betegek túlélése javítható a daganatok tünetmentes 
állapotában történő kimutatásával, azaz szűrővizsgála-
tokkal, a daganatgyanús esetek gyors és hatékony ki-
vizsgálásával, valamint terápia során a betegutak meg-
felelő menedzselésével [7–9]. Ezeknek a tényezőknek 
az elmulasztása az ellátás minőségének romlásához és 
összességében kedvezőtlenebb kimenetelekhez, a gyó-
gyulás elhúzódásához és a túlélés csökkenéséhez vezet-
het [10]. 

A COVID-19 világjárvány elleni intézkedések miatt 
nemcsak a feltételezett új daganatos betegek, hanem a már 
diagnosztizált, kezelés alatt álló betegek is számos ne-
hézséggel néztek szembe. A szűrési és megelőzési tevé-
kenységek időszakos felfüggesztésén és a terápia meg-
kezdésének késedelmén kívül az ellátási folyamat meg-
szakítása is jellemző volt, amelyet az ellátás újraszerve-
zésével (pl. telemedicinás szolgáltatások jelentősebb sze-
repe) csak részben sikerült megoldani [11–12]. Egy, 
a betegek tapasztalatainak felmérésére irányuló kuta-
tás például azt találta, hogy az emlőrákos betegek majd-
nem fele tapasztalt késedelmet a járvány alatti kezelé-
se során [13].

Forrás: Összefoglaló az intézkedésekről 2021 szeptemberéig [20] alapján saját szerkesztés

1. ábra
A COVID-19 világjárvány hullámai és az egészségügyi ellátórendszert érintő intézkedések
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Hazánkat nemzetközi összehasonlításban különösen 
súlyosan érintette a COVID-19 világjárvány második 
(2020. IV. negyedév) és harmadik (2021. I–II.  negyed-
év) hulláma a halálozások tekintetében (1. ábra): 2022 
januárjáig több mint 40 000 ember, azaz a lakosság több 
mint 0,4%-a halt meg ez okból [14]. A járvány hatását 
hasonlóan súlyosnak értékelhetjük, ha a megelőző évek 
trendjéből számított, tényellentétes 2020-as halandó-
sághoz képest vizsgált többlethalandóságot elemezzük 
[15, 16]. Az egészségpolitikai intézkedések célja a ví-
rus terjedésének megfékezése és az egészségügyi kapa-
citások COVID ellátásra történő átcsoportosítása volt. 
Az egyik ilyen intézkedés volt a lakossági szintű rák-
szűrési programok felfüggesztése körülbelül három hó-
napra (2020. március 16. és június 1. között, valamint 
2021. április 9. és április 29. között), valamint az elek-
tív és egynapos műtétek felfüggesztése még hosszabb 
időre, bár az onkológiai diagnosztikai és gyógyító szol-
gáltatások ez utóbbi alól mentesültek.

A COVID-19 világjárvány kitörése óta már elegen-
dő megfigyelési idő áll rendelkezésre hazánkban ahhoz, 
hogy szisztematikusan fel lehessen térképezni a daga-
natos betegek ellátásának változását a korábbi évekhez 
képest. A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság (ME-
TA) COVID Trade-off Munkacsoportja ebből a célból 
végzett több elemzést. Jelen tanulmányunkban az ellá-
tórendszer aggregált teljesítményének adataiból kiin-
dulva vizsgáltuk a COVID-19 járvány hatását a három 
leggyakoribb daganattípus (emlő-, tüdő-, valamint vas-
tag- és végbélrák) műtéteire, valamint kemo- és sugár- 
terápiájára 2021 III. negyedévének végéig. A hatásokat 
elemeztük egyszerű idősoros regresszióval a trendet és 
szezonalitást kiszűrve, valamint a járási szintű jövede-
lem eltérése szerint.

MÓDSZER

Adatok

Az elemzéshez az Országos Kórházi Főigazgatóság (OK-
FŐ) Pulvita Adattárházának adatait használtuk, amely 
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) 
származó szemiaggregált adatokat tartalmaz a teljes ma-
gyar lakosságra vonatkozóan. Ezen adatok kutatási cé-
lú adatigényléssel érhetők el.

Az adatokat 2015. I. negyedévétől (Q1) 2021. III. ne-
gyedévéig (Q3) negyedévenkénti, valamint a beteg ne-
me, korcsoportja és a lakhelyének járása szerinti bon-
tásban kértük le. Előbb a nyers betegszámokat elemez-
tük az emlő-, tüdő-, valamint vastag- és végbélrák ese-
tén, majd a műtéti, kemo- és sugárterápiánál az eset-
számokat vizsgáltuk. A járási szintű elemzéseket az or-
szág 197 járására végeztük el (Budapest kerületeit kü-
lön járásnak tekintve). A járások éves népességére és 
egy főre eső adóköteles jövedelmére vonatkozó adato-
kat az Országos Területfejlesztési és Területrendezési 
Információs Rendszerből (TEIR) töltöttük le. A vizs-
gált daganatos megbetegedések és terápiáik definiálá-
sakor használt BNO- és HBCs-kódokat az alábbi I. táb-
lázat tartalmazza.

Statisztikai módszerek

Elsőként egyszerű idősoros modellekkel vizsgáltuk 
a három daganatos megbetegedés (emlő-, tüdő-, vas-
tag- és végbélrák) műtéti, kemo- és sugárterápiás ne-
gyedéves eset-, illetve betegszámainak eltérését a trend-
től és a szezonalitástól, az alábbi egyenleteket becsül-
ve:1

I. táblázat
A daganatos megbetegedéseknél és terápiáiknál használt BNO- és HBCs- kódok

Megbetegedés Műtét* Kemoterápia* Sugárterápia*

Emlőrák BNO C50 HBCs 491C, 492E, 492F

HBCs 959A-L, 9511-15 HBCs 9430, 9710, 9711, 9713Tüdőrák BNO C34 HBCs 134D, 134E, 172Z, 1330, 1331

Vastag- és végbélrák BNO C18-21 HBCs: 274C, 276C, 340Z, 2750

*A műtét, kemo- és sugárterápiás kódok az adott megbetegedés BNO-kódjára szűkítve, „ápolást indokló fődiagnózis” beállítással

1 A modelleket a legkisebb négyzetek módszerével becsültük, a reziduálisok egyik modellben sem voltak szignifikánsan autokorreláltak. 
   A kis elemszámú minta miatt a tesztek statisztikai ereje korlátozott.
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ahol t jelöli az időt, yt a 100 000 főre eső eset-, illetve 
betegszámokat, qj (j = 2, 3, 4) a j-edik naptári negyed-
évet (az első negyedév a viszonyítási alap) és Dk (k = 
2020 Q2, ... 2021 Q3) a járvány negyedéveit, εt pedig a 
hibatag. A paraméterek mutatják az adott negyedév el-
térését az átlagos trendtől és szezonalitástól a járvány 
alatt.

Továbbá ugyanilyen idősoros modellekkel és egyet-
len, a járvány időszakát leíró dummy változó szerepel-
tetésével elemeztük a három vizsgált megbetegedés mű-
tét, kemo- és sugárterápiás esetszámainak összesített 
alakulását a járványidőszakban (2020. II.–2021. III. ne-
gyedév) a megelőző időszakhoz (2015. I.–2020. I. ne-
gyedév) képest.

Ezen túlmenően vizsgáltuk a járványidőszakban (2020. 
II–2021. III. negyedév) és azt megelőzően (2015. I–2020. 
I. negyedév) naptári negyedévenként a megbetegedé-
sek kezelési esetszámainak (műtét, kemo- és sugár- te-
rápia) arányát a megbetegedés összes kezelési esetszá-
mához viszonyítottan.

Végül a három fő daganattípus műtéti, kemo- és su-
gárterápiájának 100 000 főre jutó esetszámát ábrázol-
tuk idősorosan a járások jövedelem szerint képzett há-
rom csoportjában (jövedelmi tercilisében).

EREDMÉNYEK

Betegszámok 

A három fő daganattípus ellátott betegszámában je-
lentős törés történt a COVID-19 járvány bekövetkez-
tével 2020. I. negyedévében (2. ábra felül). A járvány 
előtti szint 2015. I. negyedéve óta stabilan megközelí-
tőleg 6200–6500 fő emlődaganatos, 5600–6100 fő tüdő- 
daganatos és 5400–5800 fő vastag- és végbéldaganatos 
összes beteget jelentett negyedévente.2 A járvány alat-
ti visszaesést a trendtől és szezonalitástól való eltérés-
sel jellemeztük (2. ábra alul). A COVID-19 járvány kez-
detén, 2020. II. negyedévében 10–15%-os visszaesés tör-
tént a vizsgált daganattípusok együttes betegszámában, 
a legkisebb mértékű csökkenés az emlődaganatnál, a leg-
nagyobb pedig a vastag- és végbéldaganatnál volt meg-

2. ábra
A három fő daganatos betegség (BNO-kódonként lekérdezett) összes betegszámának alakulása negyedévenként, 

idősorosan, valamint eltérése a terndtől és a szezonalitástól a COVID pandémia idején, 
Magyarország, 2020. I. negyedév – 2021. III. negyedév

Forrás: saját számítás az OKFŐ Pulvita adatbázisa alapján, lekérdezés csak BNO-kódok alapján. 
Az alsó panel a trendtől és szezonalitástól megtisztított százalékos eltérést jelzi a járvány időszakában (2020. II. negyedév–2021. III. negyedév), 
95%-os konfidencia-intervallummal. Becslési időszak: 2015. I. negyedév–2021. III. negyedév.

2 Ezen összes negyedéves betegszámok a korábban ismertetett BNO-kódokon alapulnak, a HBCs-kódok figyelembevétele nélkül.
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figyelhető. Az ezt követő, III. negyedévben utóbbi ese-
tében egy kisebb visszatérés kezdődött a historikus trend 
irányába, de ez nem bizonyult tartósnak – ellenben 2020. 
IV. negyedévében az emlődaganatos betegszám erősebb 
visszarendeződésével (már csak kb. 5%-os eltérés a trend-
től és szezonalitástól). Sajnálatos módon a tüdődaga-
natos betegszám visszarendeződése nem történt meg, 
ennél a betegségnél szinte minden negyedévben 15–
20%-os elmaradás látszik. Ez a trendet tekintve azt je-
lenti, hogy a tüdődaganatos betegszám visszaesésével 
a vastag- és végbéldaganatos betegek negyedéves szá-
ma ennél számszerűen nagyobbá vált, de mindkét eset-
ben 5000 fő alatti negyedéves betegszámmal. Az em-
lődaganatos összes negyedéves betegszám 5700 fő kö-
rül alakult 2021 vizsgált negyedéveiben (2021. I. negyed-
év–III. negyedév). A betegszámok a vizsgált megbete-
gedések egyikénél sem álltak vissza a járvány előtti szint-
re 2021. III. negyedévéig.

Műtét, sugár- és kemoterápia esetszámai

Az esetszám járvány alatti összesített csökkenése el-
térő képet mutat daganattípusonként és a terápiákat 
tekintve (3. ábra). A visszaesés a járvány előtti időszak-

hoz mérve a kemoterápia esetében a legkisebb: az egyes 
daganattípusoknál hasonló mértékű (3,8%–4,3%).

A sugárterápia esetében (15,8%–28,3%) és a műté-
teknél (12,0%–39,6%) mindenhol statisztikailag szig-
nifikáns visszaesést látunk.

Az alábbiakban az esetszámok összesített alakulását 
mutatjuk be a megelőző időszakhoz képest (4. ábra). 
Emellett ugyanezen időtávon a terápiák negyedéves meg-
oszlását az adott daganatos megbetegedés összes eset-
számán belül. 

Az emlődaganat-kezelések közül a műtétek száma a jár-
ványidőszakban 12%-kal csökkent. Ezen belül egy idő-
szak volt, amelynek esetszáma elérte a korábbi átlagot 
(2020. IV. negyedév), a többi jelentősen elmaradt a ko-
rábbi esetszámoktól. A sugárterápiák száma 15,8%-kal, 
a kemoterápiás emlődaganat-beavatkozások száma vi-
szont csak 4,1%-kal esett vissza. Így míg a járványidő-
szakot megelőzően a műtétes kezelések aránya az ösz-
szes kezelési eseten belül 9,6–11,1% között mozgott (át-
lagosan 10,2% volt), ez a járványidőszakban 8,7–11,2% 
közé esett (átlagosan 9,6%), és a legalacsonyabb érté-
ket a járvány első hullámának megfékezése érdekében 
foganatosított intézkedések időszakában (2020. II. ne-
gyedév) mutatta (8,7%). A sugárterápiák arányában is 

3. ábra
Esetszámok daganatos megbetegedések és terápiák szerinti összesített eltérése a trendtől és 
szezonalitástól a járványidőszak negyedévei alatt a világjárvány előtti időszakhoz viszonyítva

Forrás: saját számítás az OKFŐ Pulvita adatbázisa alapján. Az ábra daganattípusonként és terápiánként a trendtől és szezonalitástól megtisztított 
százalékos eltérést jelzi a járvány időszaka alatt az azt megelőző időszakhoz viszonyítva (2020.I1. negyedév–2021.III. negyedév), 95%-os konfiden-
cia-intervallummal. Becslési időszak: 2015. I. negyedév – 2021. III. negyedév.
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csökkenés volt megfigyelhető a járványidőszak előtt 
mért 23,1–27,7% közötti (átlagosan 24,6%-os) értékről 
a járványidőszakban látott 19,7–23,4% közötti (átla-
gosan 21,9%-os) értékre. 

A tüdődaganat miatti kezelések száma is jelentősen 
csökkent a koronavírus-járvánnyal érintett időszakban 
a megelőző időszakhoz képest. A csökkenés 2020. III. 
negyedévétől figyelhető meg kifejezetten, amikor – az 
előző negyedévhez képest – a műtéti beavatkozások szá-
ma 39,3%-kal, a sugárterápiás kezeléseké 5,6%-kal, a ke-
moterápiás kezeléseké pedig 5,5%-kal esett vissza. Az 
elmaradások nagyságrendileg hasonlóak maradtak a vizs-
gált időszak végéig, így a koronavírus-járvánnyal érin-
tett időszakban összességében és átlagosan a követke-
ző csökkenések figyelhetők meg a megelőző időszak-
hoz képest: kemoterápia 4,3%, sugárterápia 22,3%, mű-
téti terápia 39,6%. A kemoterápia és a műtéti terápia 
esetén egy hosszabb távú csökkenő trend is látszik. A mű-
tétek aránya az összes kezelésen belül a járványidőszak 

előtt 3,5–5,5% között volt (átlagosan 4,7%), amely a jár-
ványidőszakban 2–3,7% közé esett (átlagosan 2,6%) és 
a legkisebb értéket (2,0%) 2021. III. negyedévében vet-
te fel. A műtétek számának 2020. III. negyedévétől be-
következő jelentős csökkenése azonban túlmutat a csök-
kenő trenden (2020. II. negyedév: 326 beavatkozás, III. 
negyedév: 198 beavatkozás, az utolsó vizsgált időszak 
– 2021. III. negyedév – 151 beavatkozás). A sugárterá-
piák aránya a járvány előtt 14,1%–20,3% között volt (át-
lagosan 17,4%), amely a járványidőszakban 14,5–17,8% 
közé csökkent (átlagosan 16,7%).

A másik két betegséghez hasonlóan a vastag- és vég-
béldaganattal összefüggő beavatkozások száma is csök-
kent a koronavírus-járvánnyal érintett időszakban. E be-
tegség esetén már 2020. II. negyedévében jelentős volt 
a csökkenés. A teljes járványidőszakot vizsgálva a ke-
moterápiák száma átlagosan 3,8%-kal, míg a sugárte-
rápiáké 28,3%-kal csökkent, a műtéteké pedig 20,5%-
kal esett vissza a korábbi időszakhoz képest. Az ösz-

4. ábra
Emlő-, tüdő-, valamint vastag- és végbéldaganatos megbetegedések terápiás esetszámainak eltérése a trendtől és 

a szezonalitástól (2015–2019) a COVID világjárvány első három hulláma idején Magyarországon

Forrás: saját számítás az OKFŐ Pulvita adatbázisa alapján. Az alsó panelek a trendtől és szezonalitástól megtisztított százalékos eltérést a járvány 
időszakában (2020. II. negyedév–2021. III. negyedév) 95%-os konfidencia-intervallummal. Becslési időszak: 2015. I. negyedév –2021. III. negyedév
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szes kezelésen belül a műtétek aránya a járványidőszak 
előtt 21–26,2% között volt (átlagosan 23,0%), amely 
a járványidőszakban 19,7–23,8% közé esett (átlagosan 
21,6%). A sugárterápiák aránya a járványidőszak előtt 
9,9–14,3% között mozgott (átlagosan 12,4%), amely a jár-
ványidőszakban 10,5–12,6% közé csökkent (átlagosan 
11,5%).

Mindhárom daganatos megbetegedésnél megfigyel-
hető tehát, hogy a kemoterápiák részaránya a betegek 
kezelésében emelkedett a sugárterápiák és műtéti be-
avatkozások számának nagyobb mértékű csökkenése 
folytán.

Járási szintű trendek 

Az egyes daganatos ellátástípusok esetszámainak vál-
tozását külön ábrák mutatják be a járási szintű jövede-
lem szerint (5. ábra). 2020. II. negyedévében az eset-
számok csökkenése szinte minden járás- és ellátástípus 
esetén látható. A csökkenés mértéke, valamint a visz-

szarendeződés időbelisége és üteme azonban eltérő min-
tázatokat mutat.

Az emlődaganat esetében a vizsgált időszakban mind-
három ellátástípus esetén a gazdagabb járásokban vé-
gezték a legtöbb terápiát 100 000 lakosra vetítetten. A mű-
tétek és a sugárterápiák hasonló trendet követtek. A ke-
moterápiánál azonban az látható, hogy a visszaesést kö-
vetően 2020. IV. negyedévében a jobb anyagi helyzet-
ben lévő járásokban (leggazdagabb és közepes) az eset-
számok emelkedésnek indultak, míg a szegényebb já-
rásokban ez nem történt meg. 

A tüdődaganatoknál a műtétek és a sugárterápiás ke-
zelések száma szintén hasonló ívet járt be a járási jöve-
delemtől függetlenül. A kemoterápiánál a tüdődaganat 
esetében is az látható, hogy a közepes jövedelmű és gaz-
dagabb járásokban elindult a visszarendeződés, míg 
a szegényebb járásokban az esetszámok folyamatosan 
csökkentek.

A vastag- és végbéldaganatos megbetegedésekkel kap-
csolatos műtéti, kemo- és sugárterápiás esetszámok ese-

5. ábra
Három daganatos betegség kemo-, sugár- és műtétes terápiája esetszámainak eltérése járási jövedelmi tercilisek 

szerint, negyedévente, Magyarország, 2017. I. negyedév – 2021. I. negyedév

Forrás: saját számítás az OKFŐ Pulvita adatbázisa alapján. Az ábrák az esetszámok eltérését jelzik járási jövedelmi tercilisek szerint. 
Becslési időszak: 2015. I. negyedév - 2021. III. negyedév
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tében hasonló csökkenő trend figyelhető meg a külön-
böző jövedelmű járásokban, a kemoterápiánál sem tör-
tént tartós emelkedés.

MEGBESZÉLÉS

Jelen elemzés keretein belül a daganatos betegek el-
látásának trendjeit vizsgáltuk aggregált országos ada-
tokon. A vizsgálat megfelelő kontextusba helyezéséhez 
célszerű megemlíteni, hogy a META COVID-munka-
csoportja több egymást kiegészítő elemzéssel járult hoz-
zá a járvány következményeinek megértéséhez. A fen-
ti eredmények kizárólag a Pulvita adatbázisra épülnek, 
míg a korábbi vizsgálatok során ezt kiegészítettük a NE-
AK-tól külön adatkérésből származó, az új betegekre 
vonatkozó adatokkal és így az alábbiakban röviden be-
mutatott komplexebb elemzések is megvalósíthatóak 
voltak.

Az egyik elemzés [17] során célzottan az újonnan 
felfedezett daganatos megbetegedéseket vizsgáltuk. Azt 
találtuk, hogy az emlő-, vastag- és végbél-, valamint a tü- 
dődaganat incidenciája 10–20%-kal csökkent a járvány 
alatt az elmúlt évekhez képest. A csökkenés mértéke 
idővel változott és jelentősebb volt az idősebb korosz-
tályban. A jövedelmi tényező alapvetően változtatta meg 
a járvány előtti trendeket: a tüdődaganat esetén az ala-
csonyabb jövedelmű járásokban jellemzően megfigyelt 
magasabb incidencia jobban csökkent, mint a maga-
sabb jövedelmű járásokbeli (alacsonyabb) incidencia; 
ugyanakkor az emlődaganat esetén a fordított jövedel-
miszint-különbség záródott részben. Bár jelen tanul-
mányban az új és a már diagnosztizált betegek ellátá-
sát külön nem vizsgáltuk az adatbázis korlátai miatt, 
a megfigyelt összes betegszám csökkenésének és a mű-
téti szám jelentősebb visszaesésének vélhetően fontos 
tényezője a korábbi évekhez képest kevesebb új beteg.

A másik elemzés [18] az emlődaganatos betegek el-
látására fókuszált, és azt vizsgálta, hogy mennyiben csök-
kent a mammográfiai beavatkozások, a rákdiagnózisok 
és a műtétek száma. Azt találtuk, hogy a mammográfi-
ás vizsgálatok száma a korábbi évekhez képest hullám-
zott: a legnagyobb visszaesés 68% volt (2020. II. negyed-
év), ezt követően rövid időre a korábbi évekhez hason-
ló szintre állt vissza (2020. III. negyedév), majd a jár-
vány további időszakában 20–35%-kal csökkent. A vizs-
gálat során kimutattuk, hogy az új betegek száma a mam- 
mográfiás vizsgálatok számának csökkenése után rö-
vid idővel szignifikánsan csökkent. A műtétek összesí-

tett számában jelen vizsgálat eredményeihez hasonló 
csökkenést találtunk, viszont külön vizsgáltuk a teljes 
(totális) és részleges emlőeltávolító beavatkozásokat a kor-
csoport függvényében. Azt tapasztaltuk, hogy a járvány 
elején a részleges emlőeltávolító műtétek száma jobban 
csökken a szűréssel még éppen érintett (61–65 éves) 
korcsoportban, mint az idősebb (66–70 éves) korosz-
tályban (később viszont részleges visszarendeződés volt 
látható). Ez arra utal, hogy a szűrővizsgálatok csökke-
nése következtében korán felfedezhető daganatok op-
timális kezelése korlátozott mértékben tudott megva-
lósulni a COVID-19 járvány alatt.

Ezt a két vizsgálatot jelen elemzés az egészségügyi 
ellátórendszer aggregált teljesítményének és a műtéten 
kívüli terápiák alakulásának bemutatásával egészítette 
ki. Eredményeink szerint a három kezelési mód eseté-
ben különböző mértékű változás figyelhető meg. Míg 
a kemoterápiák esetében nem minden esetben mutat-
ható ki szignifikáns csökkenés, addig a sugárterápiák 
és még hangsúlyosabban a műtétek esetében egyértel-
mű visszaesés látható a fekvőbeteg-ellátásban. 

Az eredmények megfelelő kontextusba helyezéséhez 
fontos figyelembe venni azt, hogy a vizsgált daganatok 
esetén a műtéteket jellemzően alacsonyabb betegség- 
stádiumban alkalmazzák kezelésként. Ez megtörténhet 
korai felismerés, illetve egyes esetekben a kezelés hatá-
sára bekövetkezett stádiumjavulás esetén is. A teljes be-
tegségtörténetet nézve a választott kezeléstípus a be-
tegségtől és több más tényezőtől függ, azonban a mű-
téti terápia a betegség lefolyásának, ill. felismerésétől 
számított kórtörténetének korábbi szakaszában általá-
ban gyakoribb. A kemoterápiához képest jelentősen na-
gyobb arányú műtétszám-visszaesés két fő tényezőre 
utalhat: a kezelt betegek átlagosan a betegségük későb-
bi stádiumában voltak és nem volt már lehetőség mű-
tét elvégzésre; vagy valamilyen okból akadályozott volt 
a műtétek végzése. Az előbbiből előrehaladottabb álla-
potban történő felfedezésekre következtethetünk, kü-
lönösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a már rend-
szerben lévő daganatos betegek ellátását az intézkedé-
sek nem korlátozták. Így az ő számuk feltételezhetően 
kisebb mértékben változott.

A terápiás arányok változásának hátterében több té-
nyező is állhat. A sugárterápiás kezelések esetében ra-
diológusok terhelése kiemelten magas volt a COVID-19 
diagnosztika során, melyhez CT-t használtak, így ez hoz-
záférési korlátot generálhatott a sugárterápia tervezé-
séhez szükséges képalkotó vizsgálatokban. A műtétek 
számának visszaesése vélhetően az új betegek számá-
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nak csökkenésére vezethető vissza elsősorban. Ennek 
feltételezett oka – az emlőrák esetében a szűrések szá-
mának csökkenésén túl –, hogy a betegség kivizsgálá-
sának ideje is megnyúlhatott, mert egyrészt a kivizsgá-
lásban résztvevő orvosok egy hányada más, a COVID- 
dal összefüggő ellátásra volt beosztva, másrészt a ki-
vizsgáláshoz szükséges folyamatos betegútmenedzsment 
is többször korlátokba ütközött, mert a betegek vélhe-
tően szubjektív döntésük alapján is kevésbé vették igény-
be az ellátórendszert a járvány nagyobb hullámai alatt. 
Ezzel annak esélye, hogy egy rejtett daganatos megbe-
tegedésre fény derüljön, kisebb volt. A tünetek megje-
lenése, erősödése, ami már az orvoshoz fordulásra kész-
tette a betegeket, viszont sok esetben a betegség olyan 
stádiumát jelzi, aminél nem műthető a beteg, csak ke-
moterápia jöhet szóba. Ezeken felül a betegek sok eset-
ben daganatgyanú esetén is kerülhették a diagnoszti-
kus célú vizsgálatokat és a kontrollvizsgálatokat, mert 
élhetett bennük az a téves elképzelés, hogy nem végez-
nek műtéteket az ellátórendszerben, miközben az on-
kológiai műtétek még átmenetileg sem voltak felfüg-
gesztve. Egy Egyesült Királyságban végzett kutatás ha-
sonló következtetésre jutott, hiszen a COVID járvány 
bizonyos hónapjai alatt a terápiát megkezdő új daga-
natos betegek száma 20–40%-kal is csökkent 2019-hez 
képest [19].

Az esetszám és a kezelések visszaesésének arányá-
ban a három daganattípus vonatkozásában is eltérések 
mutatkoznak. A tüdődaganat-műtétek esetében az erő-
sebb visszaesést magyarázhatja, hogy különösen nehe-
zített volt a gyanú kivizsgálása (pl. a bronchoszkópiá-
hoz negatív COVID-19 teszteredmény volt szükséges). 
További nehezítő tényező lehetett, hogy a tüdődaganat 
ellátásának kapacitása szűkült, mivel a pulmonológiai 
osztályok tevékenységét a COVID-19 betegek ellátása 
dominálta. Így például az Országos Korányi Pulmono-
lógiai Intézet tevékenységét teljes egészében COVID el-
látásra rendezték be. A tüdődaganat-gyanú esetén a ne-
hezített kivizsgálást (még a többi daganathoz képest is) 
szintén megemlíti a nemzetközi szakirodalom [19]. 

A legfontosabb tényezők a kezelések számának csök-
kenésében tehát a kivizsgálási idő nyúlása, a korláto-
zottabb kapacitások és a betegek percepciója az ellátá-
sokhoz való hozzáférhetőséggel kapcsolatban [20]. To-
vábbi kutatásokra van szükség annak megállapítására, 
hogy a COVID járvány következtében változott-e, hogy 
milyen stádiumban ismerték fel a daganatot az új be-
tegek esetében.

Kutatásunk több fontos limitációját szükséges kiemel-
ni. Legfontosabb korlátunk, hogy mivel a Pulvita adat-
bázis elsősorban statisztikai lekérdezési célokat szolgál, 
belőle kizárólag aggregált formában lehet adatokat le-
kérdezni az egészségügyi ellátórendszer teljesítményé-
ről. A lekérdezett adatok formája nem teszi lehetővé 
egyéni betegek, illetve kohorszok követését (így az újon-
nan felfedezett és a már terápiát kapó, korábban felfe-
dezett betegek külön vizsgálatát), továbbá az adatok nem 
kapcsolhatók össze a betegek egészségi állapotával kap-
csolatos adatokkal. Ezek következtében az eredmények 
összefüggése a COVID járvánnyal közvetlenül nem ha-
tározható meg. Az adatok értelmezését tovább nehezí-
ti, hogy kizárólag fekvőbeteg-ellátásból származó ada-
tokat kérdeztünk le, hiszen az ellátás többi formáinak 
adataival (pl. a járóbeteg-ellátási adatokkal) az átfedés 
nem szűrhető ki a lekérdezés során. 

KÖVETKEZTETÉS 

Elemzésünkben a három fő daganatos megbetege-
dés összes betegszámának vizsgálata során azt láttuk, 
hogy a járvány kezdetén a betegszám 10–15%-kal esett 
vissza. Ez azóta sem érte el a járvány előtti szintet. Az 
esetszámoknál a kemoterápiák részaránya emelkedett, 
mivel a sugárterápiák és műtéti beavatkozások száma 
nagyobb mértékben csökkent. Járási szintű elemzésünk-
ben kimutattuk, hogy a sugárterápiás kezeléseknél a já-
rás jövedelmi szintje szerint tér el az esetek száma.

Az ellátórendszer teljesítményében tapasztalható visz-
szaesés háttérmechanizmusainak magyarázatában szá-
mos lehetséges tényezőt korábban is azonosítottunk [18, 
20]. Ezek közül a legfontosabbak az ellátórendszer kí-
nálati oldalán a betegútszervezés hiánya, a kivizsgálás 
időben történő elnyúlása, a korlátozottabb kapacitások, 
míg a keresleti oldalon a betegek percepciója az ellátá-
sok nehezebb hozzáférhetőségéről, illetve félelme a fer-
tőzéstől.

Ezért a népegészségügyi programok és járványügyi 
intézkedések döntéshozóinak célzott lépéseket ajánlott 
tenniük a daganatos betegek lehető legkorábbi időben 
és stádiumban történő felismerése érdekében. Ehhez 
hatékony eszközként szolgálhat a lakosság folyamatos 
és érthető, könnyen célba érő tájékoztatása az egész-
ségügyi ellátórendszer és az egyes vizsgálatok, ellátások 
hozzáférhetőségéről. A döntéshozók számára kiemelt 
üzenet a kommunikáció fejlesztése a telemedicinális el-
látás fejlesztésével párhuzamosan.
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Másik sikeres beavatkozási lehetőség a szűrőprog-
ramok (például a tüdőrák esetében az LDCT-szűrés) 
még szélesebb körben történő elérhetővé tétele a korai 
felismerés érdekében. Mindkét intézkedés során kiemelt 
figyelmet érdemes kapnia az alacsonyabb jövedelmű, 
illetve informáltságú térségeknek, társadalmi csopor-
toknak.
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