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Fogalmak

BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása): A betegségek nemzetközi osztályozása az
Egészségügyi Világszervezet által publikált tételek rendszere. A BNO célja, hogy lehetővé tegye a
különböző országokban vagy területeken gyűjtött mortalitási és morbiditási adatok szisztematikus
elemzését, megjelenítését és időben történő összehasonlítását. A BNO használata révén a betegségek, a
halálokok és egyéb egészségügyi problémák diagnózisai alfanumerikus kódokká alakíthat3k, ami az
összehasonlíthatóság mellett könnyű tárolást, visszakeresést és adatelemzést tesz lehetővé. Jelenleg a
BNO X. revízióját használjuk.

Eltartottsági ráta: a gyermek (0—14 éves) és az idős népesség (65—x éves) a 1 5—64 éves
népesség százalékában.

Lakónépesség: az adott területen lakóhellyel rendelkező, és másutt tartózkodási hellyel nem
rendelkező személyek, valamint az ugyanezen területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek
együttes száma.

Öregedési index: az idős népesség (65—x éves) a gyermeknépesség (0—14 éves) százalékában.
Standardizált Halálozási Arányszám (SHA): adott területen adott időszakban ai halálozás

időbeni változásának jellemzésére használt mutató. A direkt standardizálás alapjául a Standard Európai
Népesség (1976) koreloszlása szolgál.
Hierarchikus Bayes becsléssel simított SHA (becsült halálozási kockázat): a halandóság időbeni
változásának jellemzésére járási szintű vizsgálatok esetén alkalmazott stabilizált mutató, amely
korrigálja a kis esetszámokból eredő statisztikai bizonytalanságot. A standardként választott
viszonyítási alap a teljes vizsgált időszak összevont országos kockázata.

Standardizált Halálozási Hányados (SHH): az adott terület lakosságának adott időszakra és
halálokra vonatkozó halálozása/megbetegedése mennyivel tér el az országos halálozási szinttől.
SHH értelmezése:

SHH<100%, az országosnál alacsonyabb szintű halálozás
SHH=100%, az országossal megegyező szintű halálozás
SHH>100%, az országosnál magasabb szintű halálozás

Empirikus ill. hierarchikus Bayes becsléssel korrigált SHH (SHHhier): a területi (megyei ill. járási,
települési) szintű vizsgálatok esetén alkalmazott stabilizált mutató, amely korrigálja a kis
esetszámokból eredő statisztikai bizonytalanságot. Kevesebb mint 20 esetszám esetén ajánlott,
kevesebb mint 10 esetszám esetén kötelező a korrigált mutató alkalmazása.

Szignifikancia: statisztikai megbízhatóság, a hipotézis melletti staisztikai bizonyíték.

A mortalitási, morbiditási, demográfiai és népmozgalmi adatok forrása a Nemzeti
Népegészségügyi Központ Információs Rendszere (NEKIR-NNK, 2019). Az időben aggregált
epidemiológiai mutatók alkalmazása a statisztikai bizonytalanságok és instabilitások mérséklését
szolgálja.
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Népességszám, demográfia

Békés megyében - az országos helyzethez hasonlóan - tovább folytatódott a népesség számának
csökkenése. 2019. január 1-én a megye lakossága 334 264 fő volt, ez 77 623 fővel kevesebb mint 1991-
ben.
A népességszám alakulását a természetes szaporodás ill. fogyás, valamint a be- ill. elvándorlás
határozza meg.

A népesség számának alakulása Békés megyében 199O-2O1 között
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A népesség fogyása a megye minden járásában külön-külön is. jellemző.
A Békési Járás lakosságszáma 2017 és 2019 között ‘2,7%-ka1 35 197 főről 34 234 főre csökkent. A
legnagyobb mértékű csökkenés a Mezőkovácsházi (%3,5%), a legalacsonyabb a Békéscsabai Járásban
(“4,5%) volt tapasztalható.
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A népesség száma járásonként Békés megyében 2017-2019 között
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A népességcsökkenés mértéke járásonként Békés megyében 2017-2019 között
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Békés Megye lakónépességének életkor szerinti összetételében folytatódtak a már hosszabb ideje
tapasztalt szerkezeti változások.
Az öregedési folyamat felgyorsult, a 60 évesnél idősebb korosztály létszáma meghaladja a 0-14 éves
gyermekkorúak létszámát és a jelenség a megye minden járásában külön-külön is jellemző. A Békési
Járásra számított öregedési index értéke 2017-ben 148,7.
Az öregedési index 2017-ben minden járásban magasabb volt az országosnál.

6



Az öregeiési index mérléke
Magyarországon és Békés megyében járásonként 2007-ben és 2017-ben
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Az eltartott népességet jelentő gyermek- és időskorúaknak a 15-64 évesekhez viszonyított aránya a
Mezőkovácsházi-, Sarkadi- és Szeghalmi Járások kivételével minden járásban tovább emelkedett, és
2017-ben a Sarkadi- és Szeghalmi Járások kivételével minden járásban az országos rátát meghaladta.
A Békési Járásra számított eltartottsági ráta értéke 2017-ben 52,0.

Az e1aI1ottsági ráta mértéke
Magyarországon és Békés megyében járásonként 2007-ben és 2017-ben
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Haláloki struktúra a O-x éves korosztályokban

Az összhalálozáson belül az egyes járások teljes lakosságára vetítve vezető haláloknak számítanak a
keringési rendszer betegségei 48,95%-52,86% közötti arányban a férfiak, 58,40%-63, 14% közötti
arányban a nők körében.
Második helyen a daganatos megbetegedések szerepelnek 25,77%-30,42% közötti arányban a férfiak
ill. 20,05%-23,91% közötti arányban a nők körében.
Mindkét nem esetében nagyságrenddel kisebb arányban következnek az egyéb halálokok: a
légzőrendszer-, az emésztőrendszer betegségei valamint a külső- ill. egyéb okok.
A Békési Járásban 2013-2017 között a teljes férfi lakosság összhalálozásának 52,1%-a, a teljes női
lakosság összhalálozásának 60,0%-a a keringési rendszer betegségeinek tulajdonítható; a rosszindulatú
daganatok a férfiak esetében 25,8%-ban, a nők esetében 23,3%-ban szerepelnek halálokként.

A Békési járás férfi lakosságának haláiokí struktúrája 2013-2017 A Békés járás női lakosságának haláloki struktúrája

. Rosszindulatu daganatok • Rosszindulatú daganatok
(BNO-113. :COOCR7 (BNO-1O:COO-C97)

. Kenngés rendszer betegsegto • Keringési rendszer bete s
(BNOWIOO-l99 (BNQ-1O:lOOl9)
Legzörensiszen betegsegei Lágzőrendszer betegségei
(550W JOOJRR( (BNO-1O:JOO-399l

• Emesztórendszer beregseger • Ernésztőrendszer betegségei
iBNO4O:KOO-Kg3( (BNO-1O:KOO-kg3)

• Külső okok (550-0 v5]-ygg( • Külső okok (BNO-lO VOI-Y98(
Egyok Egyéb
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Haláloki struktúra a 25-64 éves korosztályokban

Egy adott terület lakosságának egészségi állapotát első megközelítésben a 65. életév betöltése előtt
bekövetkezett halálozások mértéke és haláloki struktúrája jellemzi; ezeket a korai halákzásokat a
megfelelő tudatos életvitellel befolyásolható egészségkockázati tényezők mértéke dörtő módon
befolyásolja. Ezért a halálozási mutatókat a népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű 25-64

éves korosztályban célszerű vizsgálni. Ebben a korai életkorban fennálló halálozási stiuktúra az
előzőektől eltérő képet mutat, amely a daganatos megbetegedések jelentős társadalmi terhét j elzi.
A rosszindulatú daganatos megbetegedések miatti korai halálozások férfiaknál a Békési-, Békéscsabai-,
Gyulai-, Gyomaendrődi-, Mezőkovácsházi-, Szarvasi- és Szeghalmi Járások esetében mgköze1ítik,
míg az Orosházi- és a Sarkadi Járás esetében meg is haladják a keringési rendszer betegségei miatti
halálozásokat.
A nőknél a rosszindulatú daganatok miatti korai halálozások a megye mind a 9 járásában vezető helyen
állnak, arányuk lényegesen magasabb a keringési rendszer betegségei miatti korai halálozásnak; a
Békési-, Gyulai-, és Orosházi Járásokban ez az arány megközelíti, a Mezőkovácsházi Járásban
meghaladja a kétszerest.
A Békési Járásban 2013-2017 között a férfi lakosság korai halálozásának 38,2%-a, a női lakosság korai
halálozásának 26,2%-a a keringési rendszer betegségeinek tulajdonítható; a rosszindulatú daganatok a
férfiak esetében 32,2%-ban, a nők esetében 50,3%-ban szerepelnek halálokként.

A Békési járás 25-64 éves férfi akosságának haáJoki struk1úráa 2O132O17 A Békés járás 25-64 éves női lakosságának halá]okí struktúrája 2013-2017

. Ross2InUiuiatú daganatok • Rosszindulatú daganatok(BNO-iO. COO-C57)
(BNQ-1OCOO-C97)

. Kenngesi rendszer betegségei
iero-oios-isvi . Kenngésj rendszer betegségei

* Légzérendszer betegségei
(BNQ-1O :JOO-39) * Légzőrendszer betegségei

(BNQ-1O:JOO-399)
. Emésztőrendszer betegségei

(BNO-ti) KOO-K93) . Emésztőrendszer betegségei
BrQ-l13:K.oo-Kg3)

• Kúlso okok (BNQ-1O:VO1-Y98)
• Külső okok (BNQ-1O:VO1-Y98)

Egyéb
Egyéb
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A vezető halálokok miatt bekövetkezett halálozások időbeli alakulása a 25-4 éves
korcsoportokban

Az elemzés azt vizsgálja, hogy 2007-2017 közötti időszakban az adott populációban hogyan változik
időben a halandóság. A változás jellemzésére a Becsült Halálozási Kockázat stabilizált mutató
alkalmazható.

Rosszindulatú daganatok

A Békési Járás 25-64 éves férfi lakosságának rosszindulatú daganatok miatti halálozási kockázata a
2007-2017 közötti időszakban összeségében csökkenő tendenciájú kivéve a vizsgált időszak végét,
amikor a járási korai halálozási kockázat emelkedő tendenciája figyelhető meg szemben az országos
halálozási kockázat folyamatos csökkenésével. Ajárásban számított korai halálozási kockázat a teljes
vizsgált időszakban az országos szint felett mozog; az országos szinttől mért eltérés 2007-ben
szignifikáns, ami azt jelenti, hogy az ekkor tapasztalt eltérésben nagy valószínűséggel kizárható a
véletlen szerepe.
A járás női lakosságának korai halálozási kockázatát a vizsgált időszakban — hasonlóan az országos
korai halálozási kockázathoz - összeségében stagnáló tendencia jellemzi. Az Országos szinthez képest
kedvezőtlen eltérés 2016-ban szignifikáns. A vizsgált időszak végén a járás esetében a halálozási
kockázat határozott csökkenése észlelhető, azonban a mutató értéke továbbra is az országosnál
magasabb marad.

A Békési járás és Magyarország 25-64 éves lakosságának
rosszindulatú daganatok miatti halálozása 2007-2017 között

160

140

I
6 080 Békésijárás

.r — Magyarország
060

I 0,40

! 0.20

0.00
0 5$)C

férO

A keringési rendszer megbetegedései

A Békési Járás férfi lakosságának a keringési rendszer megbetegedései okozta korai halálozási
kockázata a 2007-2017 időszakban váltakozó tendenciájú, a vizsgált időszak végén az országos
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trenddel szemben erőteljes emelkedést mutat. A járásban a korai halálozási kockázat minden évben
meghaladja az országos szintet, 2017-re már másfélszeresen; 2009 és 2017 között a tapasztalt eltérések
szignifikánsak, ami azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel kizárható a véletlen szerepe.
A nők keringési rendszer megbetegedései okozta korai halálozásának kockázata a 2007-20 17
időszakban összeségében csökkenő tendenciájú, azonban a 2013. évi mélypont után Újra növckedés
tapasztalható. Ettől az időponttól kezdve az országos szinthez képest számított kedvezőtlen eltérés
mértéke emelkedik, azonban a 2010-t követő években az eltérésekben a véletlen szerepe neni zárható ki
(a mutatók értékei nem szignifikánsak).

A Békési járés és Magyarország 25-64 éves lakosságénak
keringési rendszer megbetegedései miatti halátozása 2007-2017 kézétt
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A vezető halálokok miatt bekövetkezett halálozások területi eltérései a 25-4 éves
korcsoportokban

Az elemzés azt vizsgálja, hogy 2013-2017 közötti időszakban az adott populációban a halálozások
gyakorisága milyen mértékben tér el az országos halálozási gyakoriságtól.
Az eltérést a Standardizált Halálozási Hányados, SHH, ill. - instabilitás esetén — a korrigált S HHhjer

fejezi ki. A szignifikáns (sz) érték azt, jelzi, hogy a tapasztalt eltérésben a véletlen szerepe nagy
valószínűséggel kizárható.

Rosszindulatú daganatok

A Békési Járás férfi és női lakosságának rosszindulatú megbetegedések miatti korai halálozása az
országos halálozási gyakoriságot 7-7%-kal haladja meg (SHHhier,ffil,07 SHHhjer,nől,07 nemi
szignifikáns értékek)

Békés megye 25-64 éves férfi lakosságénak
rosszindulatú daganatok (BNO-1O.:COO-C97) miatti halálozása,

járási szinten, 2013-2017.

Békés megye 25-64 éves női lakosságának
a rosszindulatú daganatok (BNO-10.:C00-C97) miatti halálozása,

járási szint€, 2013-2017.

(

12



Keringési rendszer megbetegedései

A Békési Járás férfi lakosságának a keringési rendszer megbetegedések miatti korai halálozása az
országos halálozási gyakoriságot 34%-kal szignifikánsan meghaladja (SHHffI1,34sz); a női lakosság
esetében az eltérés 10%, nem szignifikáns érték (SHHhjer,nő=1,10)

Békés megye 25-64 éves férfi lakosságának
keringési rendszer betegségei okozta halálozása (BNO-1O.:IOO-l99),

járási szinten, 2013-2017.

Békés megye 25-64 éves női lakosmágának
keringési rendszer betegségei okozta halálozása (BNO-10.:lOO.199),

‚ 2013-2017.
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Adatforrások, szakirodalom

1. Népegészségügyi Elemzési Központ Információs Rendszer (NEKIR), EFOP 1.8.O-VEKOP-17-
2017-00001 számú, Egészségügyi Ellátórendszer Szakmai Módszertani Fejlesztése projekt,
Nemzeti Népegészségügyi Központ, 2019

2. Központi Statisztikai Hivatal (KSH), www.ksh.hu

3. Epidemiológiai szótár (szerk. V. Hajdú Piroska, Ádány Róza), Medicina Könyvkiadó Rt.,
Budapest, 2003

A feldolgozott halálozási adatok vonatkozásában az adatgazda a Nemzeti Népegészségügyi
Központ (NNK). Az adatok regisztrált felhasználók számára, kizárólag saját részre,
tudományos és szakmai célból használhatók fel. A jogosult felhasználás is csak
forrásmegjelöléssel, az eredeti információ megváltoztatása, módosítása nélkül
engedélyezett.

A Tájékoztató csak teljes terjedelmében másolható.
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