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ÖSSZEFOGLALÁS
A dolgozat célja a járóbeteg szakellátásokban a csont-izomrendszer és kötőszövet betegségeinél a 

fizioterápiás jellegű tevékenységek egészségbiztosítási kiadásnak meghatározása, illetve az eljárások igény-
bevételi mutatóinak elemzése életkorok és nemek szerinti bontásban. A tanulmány alapját az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár adatbázisából származó adatok jelentik. A 2009-ben történő járóbeteg-ellátá-
sokból a csont-izomrendszer és kötőszövet betegségeinél a fizioterápiás eljárások éves költsége, valamint 
az esetszámai kerülnek meghatározásra 10000 lakosra, életkor és nem szerint. A fizioterápiás jellegű tevé-
kenység éves 32.318.413 esetszámából a csont-izomrendszer és kötőszövet betegségek 19.095.614 esete, 
59,09%-os gyakoriságot mutatnak, amelynek éves költsége megközelítőleg 4,5 milliárd Forint. A 20 leg-
gyakrabban alkalmazott beavatkozás magas, 79,19%-os előfordulást mutat. A leggyakoribb betegségcso-
portok fizioterápiás tevékenységeiknek átlagos esetszáma dorsopathiák esetén 12.015, arthropathiáknál 
6.308, lágyrész rendellenességeknél 3.461 eset/10.000 lakos. Nemek szerinti bontásban az átlagos eset-
szám a férfi és a női nemnél dorsopathiáknál 8.061 és 15.589, arthropathiáknál 4.110 és 8.295, lágyrész 
rendellenességeknél 2.593 és 4.245 eset. A csont-izomrendszer és kötőszövet betegségeknek 20 legelter-
jedtebb beavatkozása magas esetszámú, de változatos összetételt mutat az aktív és passzív eljárások vonat-
kozásában. A beavatkozásszámok vonatkozásában a női nem magasabb megjelenést mutat dorsopathiák, 
arthropathiák, és lágyrész rendellenességek esetében is. Az életévek emelkedésével járó esetszám válto-
zások igazolják a mozgászervrendszeri betegségek kezeléseinek időskori magas gyakoriságát. 
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B. Molics, A. Hanzel, J. Nyárády, A. Sebestyén, I. Boncz, M. Sélleyné Gyuró, J. Kránicz: Utilization 
indicators of physiotherapy in musculoskeletal and connective tissue disorders for outpatient care 

The aim of the study is the definition of health care expenditure of physiotherapy related activities 
and the analysis of the utilization indicators in the procedures of musculoskeletal and connective tissue 
disorders by age and gender. The study is based on the National Health Insurance Fund database. The 
annual cost of physiotherapy procedures and their case numbers are determined per 1000 inhabitants 
by age and gender in musculoskeletal and connective tissue disorders from outpatient care in 2009.
Physiotherapy activities of the annual number of 32.318.413 cases, such as 19.095.614 musculoskeletal 
cases show 59.09% incidence with an annual cost of approximately 4.5 billion HUF. The 20 most frequently 
used interventions show 79,19% incidence. The average number of cases in physiotherapy activities of 
the most common diseases accounts for 12.015 dorsopathies, 6.305 arthropathies and 3.461 soft tissue 
disorders per 10.000 inhabitants. By males and females, the average number of cases accounts for 8.061 
and15.589 dorsopathies, 4.110 and 8.295 arthropathies, 2.592 and 4.245 soft tissue disorders. The 20 
most common interventions in musculoskeletal and soft tissue disorders represent high number of cases, 
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BEVEZETÉS
A mozgatórendszer betegségeivel járó kez-

deti fájdalmak, majd az azt kísérő funkcióki-
esések az egyén önellátási képességének csök-
kenésén keresztüli fogyatékossághoz, rokkant-
sághoz, az életminőségének romlásához vezet. 

A mozgatórendszer betegségeinek lis-
tája terjedelmes, kialakulásuknak hátterében 
számos tényező ismert, amely nem hagy érin-
tetlenül egyetlen egy anatómiai képletet, ré-
giót sem. Fejlődő országokban az urbanizáció, 
motorizáció jelenlétéből adódóan az életmód 
megváltozásai, az elhízás, a mozgásszegény 
életmód kiemelt veszélyei ezen betegségek ki-
alakulásának (11). A helytelen életmódon túl 
az életévek emelkedésével a mozgatórendszer 
betegségeinek, a degeneratív megbetegedé-
seknek prevalenciája pedig csak tovább emel-
kedik (23–25, 33). 

A mozgatórendszerben bekövetkezett be-
tegségek azonban további kockázatot jelen-
tenek más betegedések kialakulásának is. 
Osteoporosis és az alacsony energiabehatású 
törések összefüggése ismert (39), mely töré-
seknek emelkedő incidenciája megfigyelhető 
és várható is a következő évtizedekben (14, 
41). Az osteoarthritis megbetegedések egyes 
eseteiben az ízületi felszínt pótló műtétek ha-
tékony megoldást jelenthetnek, amelyek szö-
vődményei azonban a már amúgy is meglévő 
terhek további növekedését eredményezi. A 
szövődmények megelőzésének és szűrésének 
lehetőségei, az utókezelések eredményei ha-
zánk szakmai folyóiratainak publikációiban is 
gyakorta vizsgált területek (31, 43, 46). 

A mozgásszervi megbetegedések napja-
inkban is népegészségügyi probléma, amely a 
társadalom öregedésének előrejelzésével csak 
fokozódni fog. A növekvő számú idős ember, 
az életmódváltozás az egész világon azt je-
lenti, hogy a mozgatórendszer betegségeiből 

származó következmények az embereket és 
a társadalmat még nagyobb mértékben fogja 
terhelni. A mozgatórendszer betegségeiből 
származó terheket az Egészségügyi Világszer-
vezet is elismerte, így a 2000–2010-ig terjedő 
időszakot a „Csont és Ízület” évtizedének nyil-
vánította (4, 47). 

Dolgozatunk célja a csont-izomrend-
szer és kötőszövet betegségeihez kapcsolódó 
fizioterápiás jellegű tevékenységek igénybevé-
teli mutatóinak elemzése, illetve azok alapján 
a leggyakoribb betegségcsoportoknak az élet-
korok és nemek szerinti eloszlásának feltérké-
pezése az ellátásokra fordított egészségbiztosí-
tási kiadások meghatározása mellett. 

ANYAG	ÉS	MÓDSZER
Elemzésünk alapja a járóbeteg szakellátást 

nyújtó intézmények által az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár felé küldött adatok 
voltak, melyek lekérdezése az Egészségügyi 
Stratégiai Kutató Intézet, Tételes Egészségügyi 
Adattáron keresztül történt (21). A lekérde-
zések a járóbeteg szakellátáson belüli 2009-es 
naptári év esetszámaira vonatkoztak „a csont-
izomrendszer és kötőszövet betegségei” kór-
képek, illetve a fizioterápiás jellegű beavatko-
zások függvényében.

„A csont-izomrendszer és kötőszövet be-
tegségei” kórképeket a Betegségek Nemzet-
közi Osztályozásának (BNO) M00–M99 fő-
csoportja tartalmazza. Az M00–M99 főcso-
porton belüli megbetegedések az alábbi alcso-
portokba sorolással történt: „Arthropathiák” 
(M00–M25), „Kötőszövet és rendszerbe-
tegségek” (M30–M36), „Dorsopathiák” 
(M40–M54), „Spondylopathiák” (M45–49), 
„Egyéb dorsopathiák” (M50–M54), „Lágy-
rész rendellenességek” (M60–M79), 
„Osteo- és chondropathiák” (M80–M94), 
„A csont-izomrendszer és kötőszövet egyéb 

but show varied composition with regard to active and passive procedures. Concerning the number of 
cases in interventions, females show lower incidence for dorsopathies, arthropathies and soft tissue 
disorders as well. Changes in the number of cases justify the high incidence of musculoskeletal disorders 
in the older patients. 

Key	words:	 Age	distribution;	Ambulatory	care	–	Statistics	&	numerical	data;	 
	 	 Hungary	–	Epidemiology;	Movement	disorders	–	Rehabilitation;	 
	 	 Osteoarthritis	–	Rehabilitation;	Outpatients	–	Statistics	&	numerical	data;		
	 	 Physical	therapy	modalities	–	Utilization;	Sex	distribution;
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rendellenességei” (M95–M99). 
A fizioterápiás jellegű tevékenységek Or-

vostechnikai Eljárások Nemzetközi Osztályo-
zása (OENO) tevékenységi listáját a Járóbeteg 
szakellátásról szóló 2009-es évi Szabálykönyv 
tartalmazza (1). A Szabálykönyv J17-es fejezete 
terjed ki a „Gyógytornász, gyógymasszőr, kon-
duktor és fizioterápiás szakdolgozó által végez-
hető eljárások” listájára, amely a vizsgált idő-
szakban 151 darab fizioterápiás jellegű beavat-
kozásból állt (I. táblázat). A járóbeteg-szakel-
látás tevékenységeinek pontértékei a 2009. ja-
nuár 1-jétől hatályos Törzslista alapján lettek fi-
gyelembe véve (3). 

„A csont-izomrendszer és kötőszövet beteg-
ségei” kórképeknél a német pontok szerint je-
lentett fizioterápiás jellegű beavatkozásoknak 
éves egészségbiztosítási kiadását a 2009. 
évben a teljesítmény-volumen korlát (TVK) és 
az előre meghatározott alapdíjjal finanszíro-
zott teljesítmény (EMAFT) éves átlagos Ft/pont 
érték alapján számoltuk el. A járóbeteg szakel-
látásban 2009-ben ennek értéke 1,27 Ft/pont 
volt.

A fizioterápiás tevékenységek éves eset-
számainak nemek, illetve korcsoportos bontás 
szerinti kimutatásánál a lakosságszám adatait 
a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2009. ja-
nuár 1-i adatbázisából vettük a 2009. január 1-i 

állapotnak megfelelően (29). A magyar egész-
ségügyi rendszer strukturális, működési és fi-
nanszírozási jellemzőinek részletesebb bemu-
tatása máshol megtalálható (2, 6–10, 17–20, 
27, 30). 

Első lépésben került meghatározásra „A 
csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei” 
főcsoportnak a járóbeteg szakellátásban leje-
lentett fizioterápiás eljárásoknak az együttes 
esetszáma. A főcsoporton belül alkalmazásra 
került fizioterápiás tevékenység esetszáma-
inak ismeretében történt a 20 leggyakrabban 
alkalmazott tevékenység (I. táblázat), valamint 
a 2009-es év egészségbiztosítási kiadásának a 
meghatározása is. 

„A csont-izomrendszer és kötőszövet be-
tegségei” főcsoportján belül további BNO kó-
dokra vetített esetszámok lekérdezései alapján 
kaptuk az alcsoportok előfordulásainak gya-
koriságát (II. táblázat). A következő lépésben 
határoztuk meg a három leggyakoribb alcso-
portban a fizioterápiás tevékenységeknek eset-
számait korcsoportos bontásban 10.000 la-
kosra nézve a „Dorsopathiák” (1. ábra), az 
„Arthropathiák” (3. ábra), valamint a „Lágy-
rész rendellenességek” (5. ábra) kórképeknél. 
A korcsoportos bontáson túl a nemek szerinti 
gyakoriságot is vizsgáltuk mindhárom beteg-
ségcsoport esetében (2, 4, 6. ábrák).

1. ábra   A fizioterápiás jellegű tevékenységek 10.000 lakosra jutó esetszáma korcsoportos bontásban a dorsopathia 
kórképek esetében a járóbeteg szakellátásban (2009)

2. ábra  A fizioterápiás jellegű tevékenységek 10.000 lakosra jutó esetszámai korcsoportok és nemek szerinti bontás-
ban a dorsopathia kórképek esetében a járóbeteg szakellátásban (2009)
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3. ábra  A fizioterápiás jellegű tevékenységek 10.000 lakosra jutó esetszáma korcsoportos bontásban az arthropathia 
kórképek esetében a járóbeteg szakellátásban (2009)

4. ábra  A fizioterápiás jellegű tevékenységek 10.000 lakosra jutó esetszámai korcsoportok és nemek 
szerinti bontásban az arthropathia kórképek esetében a járóbeteg szakellátásban (2009)

5. ábra   A fizioterápiás jellegű tevékenységek 10.000 lakosra jutó esetszáma korcsoportos bontásban 
a lágyrész rendellenességek kórképei esetében a járóbeteg szakellátásban (2009)

6. ábra   A fizioterápiás jellegű tevékenységek 10.000 lakosra jutó esetszámai korcsoportok és nemek szerinti 
bontásban a lágyrész rendellenességek kórképei esetében a járóbeteg szakellátásban (2009)
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I. táblázat A 20 leggyakoribb fizioterápiás jellegű tevékenység esetszámai és költségei a csont-izom-
rendszer és kötőszövet betegségeinek (M00–M99) főcsoportjában a járóbeteg szakellátásban (2009)

Sorszám Tevékenység Pont Esetszám Esetszám  
%

Költség (Ft) Költség  
%

1. Ultrahangkezelés 253 2.078.331 10,88 670.363.847 14,66

2. Iontophoresis kezelés 186 1.550.829 8,12 367.749.597 8,04

3. Középfrekvenciás kezelés 117 965.010 5,05 143.943.820 3,15

4. Masszázs, kézzel 153 962.373 5,04 187.719.854 4,11

5. Izomerősítő gyakorlatok 87 943.113 4,94 104.606.418 2,29

6. Passzív kimozgatás több  
végtagon

203 901.975 4,72 233.434.954 5,11

7. Diadynamic-interferencia  
kezelés

61 718.130 3,76 55.848.081 1,22

8. Gyakorlatok ellenállással 
szemben

149 688.528 3,61 130.792.615 2,86

9. Gerinc mobilizálás 173 674.482 3,53 148.761.934 3,25

10. Ízület mobilizálás 149 645.970 3,38 122.708.307 2,68

11. Keringésjavító fizioterápia 303 607.802 3,18 234.790.273 5,13

12. Kontraktúra nyújtása 247 571.969 3,00 180.112.889 3,94

13. Magnetoterápia 68 565.793 2,96 49.050.318 1,07

14. Egyéni torna 256 539.439 2,82 176.058.766 3,85

15. Ergoterápia, felkészítés  
otthoni életre – 
tanácsadás

342 529.178 2,77 230.729.558 5,05

16. TENS 121 518.191 2,71 79.937.504 1,75

17. Szertorna 153 431.964 2,26 84.258.618 1,84

18. Testtájankénti egyéni  
gyógytorna

119 427.610 2,24 64.873.923 1,42

19. Csoportos torna 135 417.848 2,19 71.916.318 1,57

20. Passzív kimozgatás egy  
testtájon

149 383.656 2,01 72.879.202 1,59

1- 20 leggyakoribb tevékenység: 15.122.191 79,19 3.410.536.798 74,59

21- 151 gyakoriságú tevékenység: 3.973.423 20,81 1.161.985.679 25,41

151 tevékenység mindösszesen: 19.095.614 100,00 4.572.522.477 100,00
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II. táblázat A fizioterápiás jellegű tevékenységek esetszáma a csont-izomrendszer és kötőszövet be-
tegségeinek (M00–M99) főcsoportján belül alcsoportokban (2009)

BNO kódok BNO főcsoportok Esetszám Százalék
M00–M25 Arthropathiák 6.327.881 26,86

M30–M36 Kötőszöveti rendszerbetegségek 42.853 0,18

M40–M54 Dorsopathiák 12.052.062 51,17

M60–M79 Lágyrész rendellenességek 3 471.738 14,74

M80–M94 Osteo- és chondropathiák 1.365.025 5,80

M95–M99 A csont-izomrendszer és kötőszövet egyéb 
rendellenességei

295.044 1,25

23.554.603 100

EREDMÉNYEK
2009-ben a járóbeteg szakellátásban az ösz-

szes 151 darab fizioterápiás tevékenység éves 
esetszáma 32.318.413 volt. A megbetegedések 
BNO kódrendszerének 21 főcsoportja közül a 
„Csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei” 
főcsoportban (M00–M99) 19.095.614 eset-
szám került dokumentálásra, amely 59,09%-os 
előfordulásával magasan a leggyakoribb főcso-
portnak tekinthető. 

A „Csont-izomrendszer és kötőszövet be-
tegségei” főcsoportban a gyógytornász, 
gyógymasszőr, konduktor és fizioterápiás szak-
dolgozó által végezhető 151 eljárás közül a 
20 leggyakoribb kezelés 79,19%-os része-
sedést mutat, amelyek együttes esetszáma 
15.122.191. A további 131 tevékenység 
3.973.423 esetszámmal csak 20,81%-ban 
fordul elő (I. táblázat). A 20 leggyakoribb tevé-
kenységi lista alapján megállapítható, hogy „A 
csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei” 
főcsoport kórképeinél a passzív eljárások alkal-
mazása nagy gyakoriságot mutatnak. Az elekt-
roterápiás beavatkozások (sorszám: 1, 2, 3, 7, 
13, 16) éppúgy nagy esetszámmal fordulnak 
elő, mint az ízületi mozgások megtartását és 
javítását célzó eljárások (sorszám: 6, 9, 10, 12, 
20). A páciensek a járóbeteg szakellátások ke-
zelésein egyéni torna (sorszám: 14) keretében 
nagyobb számban jelennek meg, mint a cso-
portos foglalkozásokon (sorszám: 19). 

A járóbeteg szakellátásban a gyógytor-
nász, gyógymasszőr, konduktor és fizioterápiás 
szakdolgozók által elvégzett 32.318.413 eset-
számú tevékenység teljes OEP finanszíro-
zása 2009-ben 8.551.424.193 Forint. „A 

csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei” 
főcsoport kórképeinek 19.095.614 kezelési 
esetszámának költsége 4.572.522.477 Forint, 
amely a teljes ráfordítás 53,47%-a. „A csont-
izomrendszer és kötőszövet betegségei” fő-
csoport költségrészesedése (53,47%) hasonló, 
mint ugyanezen kórképeknek esetszám-része-
sedése az összes kórképen belül esetek szá-
mához mérve (59,09%). „A csont-izomrend-
szer és kötőszövet betegségei” kezeléseinél 
79,19%-os gyakorisággal alkalmazott 20 legel-
terjedtebb eljárásnak a csoporton belüli költ-
sége is hasonlóan magas ráfordítást mutat 
779.603.756 Forinttal (74,59%). 

„A csont-izomrendszer és kötőszövet be-
tegségei” főcsoportján belül az alcsoportokra 
vetített lekérdezések alapján a legnagyobb 
előfordulást a „Dorsopathiák” (M40–M54) 
51,17%-kal, az „Arthropathiák” (M00–M25) 
26,86%-kal, valamint a „Lágyrész rendelle-
nességek” (M60–M79) 14,74%-kal mutatják 
(II. táblázat). A beavatkozások számainak vo-
natkozásában ez az alábbi értékeket jelentik: 
„Dorsopathiák” (M40–M54) 12.052.062 eset, 
„Arthropathiák” (M00–M25) 6.327.881 eset, 
„Lágyrész rendellenességek” (M60–M79) 
3.471.738 eset. 

A járóbeteg szakellátások kezeléseinél 
a megjelenések alkalmával egy ellátáshoz 
több BNO kódú alapbetegség is rögzítésre ke-
rülhet. Ennek ténye eredményezi azt, hogy a 
BNO főcsoportok bontás szerinti M főcsoport 
(M00–M99) esetszáma (19.095.614), illetve 
az M főcsoporton belüli alcsoportok (M00-25, 
M30-36, M40-54, M60-79, M80-94, M95-99) 
éves összes esetszáma (23.554.603) eltérő ér-
téket mutat. 
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„Dorsopathiák” (M40–M54)
A „Dorsopathiák” a teljes fizioterápiás el-

járásokkal történő kezeléseinek esetszáma 
12.051.848 eset, amely 10.000 lakosra szá-
mítva 12.015 beavatkozást jelent (1. ábra). 

A 10.000 főre vetített fizioterápiás tevé-
kenységek esetszámai a 39. életkorig alacsony, 
átlag alatti előfordulást mutat. Fiatalabb élet-
koroknál kisebb kiugrás a 10–14. korcsoportnál 
található 5.453 esetszámmal. A 20. életévtől 
az 59. életévig megfigyelhető, hogy a korcso-
portok esetszámai az életévek emelkedésével 
folyamatosan emelkednek. A legmagasabb 
esetszám érték az 55–59. életkornál fordul 
elő (25.836). Az 50–74. életéveknél az esetek 
számai magasak, melyeknek csökkenése követ-
kezik be az életévek további emelkedésével. 

Nemek szerinti bontásban vizsgálva az eset-
számok változásai külön-külön is a teljes popu-
láció eredményeinek megfelelően alakulnak, 
vagyis nincs érdemi eltérés a férfiak és nők 
igénybevételi mutatóinak trendjei között (2. 
ábra). A nemek szerinti esetszámok átlagér-
tékei míg férfiaknál 8.061 eset, addig nőknél 
majdnem kétszer magasabb esetszámot mutat 
15.589 eset/10.000 lakos. Mindkét nem ese-
tében megállapítható, hogy a korcsoportos 
esetszámok a nemet jellemző átlagértéket ha-
sonlóan a 40–44. életkornál közelítik meg (fér-
fiak: 9.048 eset, nők: 14.993 eset). A 10–14. 
életkornál az esetszámok emelkedése, va-
lamint a 20. életévtől az 59. életévig tör-
ténő esetszám emelkedése is szintén mindkét 
nemnél megfigyelhető. A férfi és a női nem 
esetszámainak maximális értékeit együttesen 
az 55–59. korcsoportnál érik el, férfiaknál 
17.301, nőknél pedig 33.141 esetszámmal. Fér-
fiaknál és nőknél is az életévek emelkedésére 
viszont az esetszámok csökkenése következik 
be. 

„Arthropathiák” (M00–M25)
Az „Arthropathiák” a fizioterápiás eljárá-

sokkal történő kezelésének éves esetszáma 
6.327.680 eset, mely 6.308 esetet/10.000 lakos 
átlagértéket jelent (3. ábra). 

A fizioterápiás tevékenységeknek 10.000 
főre számított esetszámai a 45–49. korcso-
portig mérsékelt, átlag alatti megjelenést mu-
tatnak. A fiatalabb korcsoportoknál az esetek 
számának kisebb megemelkedése a 10–14. 
életéveknél 1.743 esetszámmal, valamint a 
szomszédos 5–9. életkornál 1.222 esettel és a 

15-19. életkornál 1.725 esettel figyelhető meg. 
A 20. életkortól a 74. életkorig az esetek száma 
az életévek emelkedésével párhuzamosan, 
emelkedve változik. Az „Arthropathiák” keze-
léseinek legmagasabb esetszámának értékét 
a 70–74. életkorban 17.369 esettel éri el, de a 
szomszédos korcsoportokban is ez magas érté-
keket mutat. A 65–69. korcsoport 16.478, vala-
mint a 75–79. korcsoport 15.334 esetszámmal 
a második illetve a harmadik leggyakoribb 
életkor. A 75. életévtől az esetszámok értéke-
iben csökkenés következik be. 

Az „Arthropathiák” esetszámainak nemek 
szerinti előfordulási görbéje a teljes lakosság 
eredményeivel azonos, azokban érdemi eltérés 
nincs (4. ábra). A tevékenységek átlagértékei 
10.000 lakosra számítva míg férfiaknál 4.110 
eset, addig nőknél kétszer nagyobb, 8.295 eset, 
amely értéket mindkét nem a 45–49. élet-
kornál éri el (férfiak: 4.284 eset, nők: 7.634 
eset). 

Ahogy a 10–14. életkornál bekövetke-
zett változás mindkét nemnél megfigyelhető, 
úgy a 20. életévtől a 74. életévig történő eset-
szám emelkedés is. A 70–74. korcsoportnál érik 
el a férfiak 10.947 esetszámmal a legmaga-
sabb értéket épp úgy, ahogy a nők 21.248 eset-
számmal. Mindkét nemnél a szomszédos élet-
koroknál a további legmagasabb értékek ta-
lálhatóak, ahogy a populáció értékeinél is ez 
megfigyelhető. A további leggyakoribb kor-
csoportok a 65–69. életkor – férfiaknál 9.924, 
nőknél 21.129 esettel – illetve a 75–79. élet-
évek – férfiaknál 10.581, nőknél 17.933 eset-
számmal. A korcsoportok éveinek további 
emelkedése a férfiak és a nőknél is az eset-
számok csökkenésével jár.

„Lágyrész	rendellenességek” (M60–M79)
A „Lágyrész rendellenességek” kezelései a 

fizioterápiás eljárásokkal 2009-ben 3.471.488 
esettel történt, mely 10.000 lakosra vetítve 
3.461 átlagértéket eredményezett (5. ábra). 

10.000 főre számítva a fizioterápiás beavat-
kozások számai a 35–39. korcsoportig átlag-
érték alatti megjelenést mutatnak. A születést 
követő években 401 esetszámmal magasabb 
érték található, mint az azt követő 5–9. korcso-
portnál 178 esettel, majd pedig a 10–14. kor-
csoportnál 289 esetszámmal. Az 5. életévtől a 
49. életévig folyamatos esetszám emelkedés fi-
gyelhető meg. A legtöbb beavatkozás az 50–74. 
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életkorokban fordul elő, amelyet az életévek 
emelkedésével járó esetszám csökkenés követ. 

A nemek szerinti bontásban vizsgált eset-
számok változásait bemutató ábra (6. ábra) 
görbéjének íveltsége hasonló, mint a teljes 
populáció esetszámainak változásait szemlél-
tetőé (5. ábra). A nemek szerinti esetszámok 
átlagértékei férfiaknál 2.593 eset/10.000 lakos, 
nőknél pedig 4.245 eset/10.000 lakos, amely 
így másfélszer magasabb előfordulást mutat a 
női nemnél. A 40–44. életkornál, míg a férfiak 
2.675 esetszáma, addig a nők 4.427 esetszáma 
közelíti meg a nemet jellemző átlagértéket. A 
legfiatalabb korcsoportoknál található emel-
kedett értékek mindkét nemnél együttesen 
megfigyelhetők – férfiaknál 460, nőknél 338 
esettel. A férfiak és a nők esetében is az 5. élet-
évtől a 49. életévig folyamatos esetszám emel-
kedés következik be. A populáció eredménye-
ihez hasonlóan mindkét nemnél külön-külön is 
a legmagasabb esetszámok az 50–74. életkorok 
között találhatóak. A legidősebb korcsoport-
okban az esetszámoknak folyamatosan csökke-
nése figyelhető meg.

MEGBESZÉLÉS
Dolgozatunk célja a csont-izomrendszer és 

kötőszöveti megbetegedésekhez kapcsolódó 
fizioterápiás jellegű eljárások igénybevételi mu-
tatóinak elemzése volt életkorok és nemek sze-
rinti bontásban a járóbeteg szakellátásokban 
vizsgálva a 2009-es évre vonatkozóan. 

A járóbeteg szakellátásokban a finanszíro-
zott fizioterápiás jellegű tevékenységek éves 
esetszámai alapján a megbetegedések BNO 
kódrendszerének 21 főcsoport szerinti bontá-
sainál „A csont-izomrendszer és kötőszövet be-
tegedései” főcsoport 59,09%-os előfordulást 
mutat. 

Az összes, 151 darab fizioterápiás jellegű 
tevékenységének esetszámából ezen főcsoport 
kiugróan magas előfordulásával a leggyakoribb 
főcsoportnak tekinthető hazánkban 2009-ben, 
ahogy már 2008-ban is. 2008-ban a csont-
izomrendszer és kötőszövet megbetegedések 
főcsoportja hasonlóan magas, 60,74%-os elő-
fordulású (34–36). Magyarország egészség-
ügyi ellátórendszerében a fizioterápiás jel-
legű eljárások igénybevételét feltáró publi-
kációk csak a 2008-as és 2009-es év vizsgá-
lataiból származnak. Ezen eredmények már 

önmagában is megerősítik annak tényét, hogy 
a fizioterápiás tevékenységek alkalmazása leg-
főbbként a mozgásszervi kórképek kezelése-
inél nélkülözhetetlen, így a járóbeteg szakellá-
tásokban is az ilyen kórképeknél a legelterjed-
tebbek, alkalmazásuk ott van túlsúlyban. Am-
buláns ellátásban a fizioterápiás kezeléseknek 
a mozgásszervrendszeri betegségeknél tapasz-
talható magas előfordulása amerikai (75,2%), 
valamint brazíliai tanulmány (61,76%) alapján 
is megerősítést kap (13, 32).

„A Csont-izomrendszer és kötőszövet be-
tegségei” főcsoportban a gyógytornász, 
gyógymasszőr, konduktor és fizioterápiás szak-
dolgozó által végezhető 151 eljárás közül a 20 
leggyakoribb kezelés magas, 79,19%-os ré-
szesedéssel fordul elő. Az OENO tevékeny-
ségek esetszámai, valamint a hozzájuk tartozó 
pontértékek azonban nem mutatnak korrelá-
ciót sem az első 20 (r=0,14), sem pedig az első 
50 tevékenységeket magába foglaló listában  
(r=-0,15). 

A tevékenységek gyakorisági listájában a 
passzív eljárások elterjedt alkalmazásaiból szár-
mazó magas esetek száma az aktív tevékeny-
ségekkel szemben azonban feltűnő. A Bizonyí-
tékon Alapuló Orvoslásban (Evidence Based 
Medicine) a mozgásszervi megbetegedéseknek 
javasolt kezelései (5, 22, 28, 40), valamint kór-
képek vonatkozásában az aktív és passzív eljá-
rásokat összehasonlító kutatások eredményei 
már ismertek (26). A mozgásszervi megbete-
gedések általunk vizsgált BNO főcsoportjában 
a betegségek listája széles, így átfogó képet 
mutat az aktív és passzív eljárások gyakorisá-
gával kapcsolatosan. 

2009-ben, a járóbeteg szakellátásokban 
a gyógytornász, gyógymasszőr, konduktor és 
fizioterápiás szakdolgozó által dokumentált te-
vékenységei alapján a „Csont-izomrendszer és 
kötőszövet betegségei” megközelítőleg 4.5 Mil-
liárd Forint egészségbiztosítási ráfordítással 
történt. 

„A csont-izomrendszer és kötőszövet beteg-
ségei” főcsoporton belül a „Dorsopathiák” cso-
port kórképeinek fizioterápiás eljárásokkal tör-
ténő kezelése 51,17%-kal a legmagasabb elő-
fordulást mutatja. 

Az összes 151 darab fizioterápiás jel-
legű tevékenység 2009-es évi teljes esetszá-
mából a „Dorsopathiák” esetszámai megköze-
lítőleg 37%-os részesedést jelentenek. A felnőtt 
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lakosság körében a fizioterápia igénybevételét 
meghatározó brazíliai tanulmány esetében is a 
gerincproblémák kezelésének 34,8%-os előfor-
dulása a Magyarországéval hasonló előfordu-
lási eredményt mutat (42). 

A járóbeteg szakellátásokban dokumen-
táltan megvalósuló kezelések oldaláról megkö-
zelítve, hazánkban a csont-izomrendszer és kö-
tőszövet megbetegedéseinek magas előfordu-
lása, ezen belül is a dorsopathiás megbetege-
dések, komoly népegészségügyi problémára 
hívja fel a figyelmet, melyek preventív módsze-
rekért kiáltanak. 

Hazánkban ilyen megelőző jellegű kieme-
lendő egészségmegőrző program a Tóth Klára 
és Tóthné Steinhausz Viktória gyógytornászok 
nevéhez fűződő Porci Berci gerinciskola (45). 
Eredményeik ismeretében kijelenthető, hogy 
hasonló egészségmegőrző programok elterje-
dése, vagy a már meglévőnek szélesebb kiter-
jesztése nélkülözhetetlenek lehetnek.

Az egészségmegőrző és megtartó prog-
ramok tényleges, számszerűséggel bizonyít-
ható igazi eredményessége azonban csak év-
tizedekkel később, a degeneratív mozgás-
szervi megbetegedéseknek a prevalencia ér-
tékeinek csökkenéseiből következtethe-
tünk. A mozgatószervrendszer betegségeire 
irányuló egészségmegőrző és javító prog-
ramok hatékonysága azonban már rövi-
debb utánkövetéssel is alátámaszthatják egy 
program eredményességét. Gyermekek ese-
tében a betegségekkel kapcsolatos ismeretek 
átadásának, valamint a hétköznapi mozgások 
kivitelezésének helyes automatizálásának mér-
hető sikere elengedhetetlen a mozgásszervi be-
tegségek megelőzésének első lépéseként (45). 
Célzott egészségmegőrző program kedvező ha-
tása pedig még felnőtt lakosság körében is bi-
zonyosságot tud nyerni (12). 

A korcsoportos elemzéssel megállapítható, 
hogy magyar lakosság csont-izomrendszer és 
kötőszöveti megbetegedéseinél a fizioterápiás 
beavatkozások esetszámai az életévek emelke-
désével folyamatosan emelkednek. Az Egész-
ségügyi Világszervezet közleményében kö-
zölt adatok alapján az általuk tanulmányo-
zott osteoarthritisek, osteoporosis, reumatoid 
arthritis, illetve a low back pain kórképek ese-
teiben az öregedéssel párhuzamosan emel-
kedik a betegségeknek a prevalenciája szintén 
5 éves korcsoportos bontásban vizsgálva (11). 

Vizsgálatunkban az esetszám növekedés hátte-
rében így az életévek emelkedésével járó ma-
gasabb betegszám feltételezhető, amelyet kü-
lönálló mozgásszervi kórképekre vetített to-
vábbi publikációk eredményei meg is erősí-
tenek (37, 44, 38). Stroke és arthroplastica ösz-
szehasonlító kutatása esetében is a 65 év fe-
letti korosztályban legmagasabb a kezeléseken 
való megjelenés. Stroke esetében ez 45–64. 
életév között 29,3%-ot, 65. életév felett 63,6%-
ot, arthroplasticánál ugyanez 36,7%-ot, vala-
mint 59,9%-ot mutat. A női nem nagyobb elő-
fordulása itt is igazolódik, stroke betegségnél 
52,8%-kal, arthroplastica során 65,3%-kal (15). 

„A csont-izomrendszer és kötőszövet meg-
betegedései” BNO csoport alcsoportjaiban a 
„Dorsopathiák” kezeléseinek maximális eset-
számait vizsgálatunkban 50–74. életkoroknál, a 
„Lágyrész rendellenességek” hasonlóan 50–74. 
életkoroknál, míg az „Arthropathiák” kicsit ké-
sőbb, 65–79. életéveknél érik el, amely szintén 
az életkorral emelkedő megbetegedéseknek 
emelkedő előfordulása eredményezhet. 

Fiatalabb életéveknél a pubertás korral egy-
beeső korcsoportoknak az esetszám megug-
rásai a „Dorsopathiák” és az „Arthropathiák” 
esetében egyaránt megfigyelhető, míg a „Lágy-
rész rendellenességek” kórképeinél a születést 
követő években található csak magasabb eset-
szám.

 „A csont-izomrendszer és kötőszövet meg-
betegedései” alcsoportjaiban a fizioterápiás be-
avatkozások korcsoportos esetszámai a nemek 
szerinti bontásban vizsgálva az esetszámok vál-
tozásai külön-külön is a teljes populáció ered-
ményeinek megfelelően alakulnak, vagyis nincs 
érdemi eltérés a férfiak és nők igénybevételi 
mutatóinak trendjei között. A járóbeteg szak-
ellátásokban a női nem esetszámainak átlag-
értékei magasan meghaladják a férfi nemét. A 
„Lágyrész rendellenességek” kezeléseinél, míg 
a női nem átlagos esetszám értéke meghaladja 
a másfélszerest, addig a „Dorsopathiák” és az 
„Arthropathiák” eseteiben ez már kétszer na-
gyobb értéket mutat a férfi nemhez hason-
lítva. A lakosságot jellemző esetszámok gyako-
risági görbéjét elsősorban a női nem magasabb 
esetszámainak értékei határozzák meg, külö-
nösképpen a magasabb esetek számát mutató 
idősebb korcsoportoknál. Fiatalabb korcsoport-
oknál a férfi és a női nem igénybevétele közel 
hasonló. A nemek szerinti értékek szétválása 



Magyar Traumatológia • Ortopédia • Kézsebészet • Plasztikai Sebészet • 2013. 56. 4.314

„Arthropathiák” esetében a 40. éves kortól, a 
„Lágyrész rendellenességek” betegségeinél ko-
rábban, már a 10–14. életévektől folyamatosan 
figyelhető meg. „Dorsopathiák” esetében a 
nemek közötti különbségek pedig már fiatal 
korban, 10-14, életkoroknál is szembetűnő. 

Az Egészségügyi Világszervezet közlemé-
nyében a nemek szerinti 5 éves korcsoportra 
vetített prevalencia az osteoarthritisek, illetve 
a reumatoid arthritis megbetegedéseknél a 
női nem esetében jóval meghaladják a férfi 
nem értékeit. Low back pain megbetegedésnél 
azonban a férfi nem értékei lesznek csak kissé 
magasabbak. Vizsgálatunkban a nemek sze-
rinti bontásnál talált esetszámok átlagértékei 
közötti különbségek hátterében itt ugyan-
csak a betegségeknél kimutatható nemek kö-
zötti eltérő betegszámok állhatnak. Az ambu-
láns fizioterápiás kezeléseken a nők gyakoribb 
megjelenését más kutatások is alátámasztják. 
Machlin és munkatársainak amerikai felméré-
sében a kúraszerű kezeléseken megjelenteknek 
38,6%-a volt férfi, és 61,4%-a volt nő. A nők 

átlagosan 10,1, míg a férfiak 8,7 vizitet vettek 
igénybe a kúrák alkalmával. Másik amerikai ta-
nulmány 65.3%-al szintén igazolja a járóbeteg 
szakellátásban a leggyakoribb mozgásszervi be-
tegségek fizioterápiás kezeléseinél – lumbalis 
gerinc, térd és válltáji régiók esetében – a női 
nem nagyobb megjelenését (16). 

A BNO betegségek szerinti bontásában „A 
csont-izomrendszer és kötőszövet megbete-
gedései” főcsoportjának magas esetszámai 
2009-ben magas finanszírozási költséget ered-
ményezett a többi főcsoporthoz viszonyítva 
a járóbeteg szakellátásokban. A degeneratív 
mozgásszervi megbetegedések számának elő-
relátható emelkedésével ezeknek a költsé-
geknek további növekedése várható, amely a 
kezelések oldaláról az esetszámokkal már bi-
zonyíthatóan meglévő népegészségügyi prob-
léma orvoslását segítő preventív programok 
bevezetését, valamint az alkalmazott eljárások 
célirányosságának kórképekre vetített elemzé-
seit sürgeti.
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