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Az OECD-elemzés a 2004–2005-ös állapo-
tokat tükrözi, és az akkori adatok szerint a 
tagországok közül csak öt állam költött ke-
vesebbet a gyógyításra, mint Magyarország. 
Ez igaz nemcsak az állami költségvetésre, 
hanem az emberek jövedelemarányos, egész-
ségükre fordított kiadásaira is. Az OECD 
átlaga 2759 dollár/fő. Magán- és állami 
pénzből a legtöbbet az egészségmegőrzésre, 
illetve a betegségek gyógyítására az ame-
rikaiak költenek. A vizsgált időszakban ez 
6401 dollár volt személyenként. Ennél va-
lamivel kevesebbet költenek erre a célra Lu-
xemburg és Norvégia lakói. Előbbiek 5352, 
utóbbiak 4364 dollárt fordítanak az egész-
ségükre. Magyarország állampolgáraira még 
a szervezet átlagánál is lényegesen kevesebb 
jut évente, ami nem több mint 1337 dollár. 
Ennél kevesebbet csupán Dél-Koreában, 
Szlovákiában, Lengyelországban, Mexikó-
ban és a sereghajtó Törökországban (586 
dollár/fő) áldoznak az egészségre. A vizsgá-
lat elemezte az 1995–2005 közötti tízéves 
időszak egészségügyi kiadásainak alakulását 
is. Eszerint reálértékben átlagosan négy szá-
zalékkal növekedett az erre a célra fordított 
források összege a tagországokban, mégpe-
dig úgy, hogy a GDP-átlag 2,5 százalékos 
növekedést mutatott, vagyis gyorsabban 
emelkedett egészségügyi kiadások mértéke, 
mint a nemzetgazdaság bevételei. Az átla-
gosnál ebben az időszakban még lényegesen 
kedvezőbbek voltak Magyarország eredmé-
nyei. Így a négy százaléknál magasabb GDP-
növekedés mellett átlagosan 4,9 százalék ju-
tott évente az egészségügy finanszírozására.

KEVESET KÖLTÜNK AZ EGÉSZSÉGRE
Az OECD statisztikájából az derül ki, hogy 
általában azok az országok fordítottak maga-
sabb összeget, amelyeknek nagy lemaradásai 
voltak az egészségügy területén. Így történ-
hetett meg, hogy például Ausztria, Francia-

ország, Németország ebben az időszakban 
sokkal kevesebbet költött az ellátás finan-
szírozására, mint Magyarország. A gyógy-
szerkiadások tekintetében még nagyobb a 
különbség. Míg GDP-arányosan Magyaror-
szágon 8,1 százalékot költött gyógyszerre a 
lakosság, addig az OECD-átlag 1,5 százalék 
volt. Tíz évet vizsgálva nálunk a növekedés 
ezen a területen reálértékben 7,5 százalékos 
volt.

Az emberek egészségét, születéskor vár-
ható élettartamát vizsgálva a jelentés meg-
döbbentően rossz magyar adatokat mutat. 
A harminc tagország lakói közül a magyar 
férfiak állnak az utolsó helyen. Bár a hazai 
lakosság országos átlagéletkora 1960-óta 68 
életévről 72,8 évre emelkedett, más orszá-
gokban ennél sokkal jelentősebb és dinami-
kusabb volt a javulás. Dél-Koreában például 
52,4-ről 78,5 évre javultak az életkilátások. 
2005-ben ez a harmincas lista (nők és fér-
fiak együttvéve) csupán a harmincas rang-
sor utolsó előtti helyére volt elegendő, ám az 
utolsó helyen álló törököknél is sokkal dina-
mikusabb volt a javulás 1960 óta. Az akkori 
48,3 évről 71,4-re javult a várható életévek 
statisztikája. Az OECD-lista élén álló japá-
noknál a várható átlagéletkor 2005-ben 82,1 
év, Svájcban 81,3, Izlandon 81,2, Ausztráli-
ában 80,9 és Spanyolországban 80,7 év volt. 
Ha a várható átlagéletkort nemek szerin-
ti felosztásban nézzük, akkor még ennél is 
rosszabb a magyarok helyzete. Leginkább a 
férfiaké, akik valószínűleg 68,9 éves koruk-
ban távoznak az életből, három hónappal 
hamarabb, mint a lista utolsó előtti helyén 
álló átlagos török férfi. A többi tagállamban 
mindenhol hetven év felett van a férfiak szü-
letéskor várható átlagéletkora.

VEZETJÜK A HALÁLLISTÁT
A halállal végződő betegségek közül többen 
is a lista végén kullogunk. A statisztika sze-

rint a magyarok vezetik a különböző rossz-
indulatú daganatos betegségek miatt bekö-
vetkezett halálozási listát, százezer lakosból 
524 beteg esik áldozatául valamelyik rákfaj-
tának. A magyar adatoknál nem sokkal job-
bak a cseh, a szlovák, a lengyel adatok sem. 
Ha csak a nők rák miatt bekövetkezett ha-
lálozási számait vizsgáljuk, akkor a magyar 
statisztikánál (178 fő/százezer lakos) még 
rosszabb a dán nőké (186 fő). Magyarorszá-
gon százezer férfiből háromszáznegyvenhat-
tal végez a rosszindulatú daganatok valame-
lyike. Ezek közül messze vezető helyen áll a 
tüdőrák (százezerből 106 lakos). A magyar 
férfiakat ennek a betegségnek a halállistáján 
a lengyelek követik. A legkedvezőbb statisz-
tikát mutató svéd férfiaknál a halálozási mu-
tató mindössze harminc! A magyar férfiak 
rák miatt bekövetkezett halálának statiszti-
kája csupán a prosztataráknál mutat kedve-
zőbb statisztikát. Ennek a betegségnek a ha-
zai halálozási statisztikája a középmezőnybe 
sorolja a magyar férfiakat. A rákhalál szem-
pontjából a magyar nők általában valamivel 
kedvezőbb helyen állnak. Az összesített rák-
statisztikában rosszabb a helyzetük a dán, az 
izlandi, az amerikai és a kanadai nőknek is. 
Kivételt képez az emlőrák, amely csak Dáni-
ában szed több áldozatot, mint nálunk.

A szívinfarktus és az agyi érkatasztrófa 
miatt bekövetkezett halálozások statiszti-
kája, ha lehet, még rosszabb a rákhalálénál. 
Infarktusban a szlovákok mögött a második 
helyen, stroke-ban pedig a lista élén állunk 
mind a férfiak, mind a nők körében. Az ön-
gyilkosság miatt bekövetkezett korai halálo-
zás számai az utóbbi tíz évben valamelyest 
javultak. Az OECD-tagországok lakói kö-
zül Luxemburg (15,5 liter/fő/év), Írország 
(13,5 liter/fő/év) után mi állunk a harmadik 
helyen a magunk 13,5 liter/fő/év alkohol-
fogyasztással. A lakosság egyharmada (30,4 
százaléka) dohányzik, és ezzel a statisztika 
negyedik helyét foglaljuk el. A potenciálisan 
elvesztett életéveket vizsgálva Magyarország 
listavezető a tagállamok között. A nőknél ez 
a mutató 4310, a férfiaknál 9483.
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A magyar férfibõl  
nem lesz aggastyán
A harminc tagországot tömörítõ Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési  
Szervezet (OECD) november közepén megjelent elemzése szerint a magyarok 
egészségi állapota még mindig nagyon rossz, és még mindig keveset költünk  
az egészségügyre. Igaz, a vizsgálat még a hazai egészségügyi reformintézkedések 
bevezetése elõtt történt, ám annak statisztikája így is figyelemreméltó.
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