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Kedves Kollégák!  
 
Ezúttal ismét közreadjuk a legutóbbi magyarországi érsebészeti statisztikát. Nem 
kevés utánjárást jelentett ez a munka, mivel az egészséglégügyi kormányzat 2005. 
januárjában a korábbi statisztikák gyűjtésével megbízott Országos Érsebészeti 
Intézetet megszüntette. Mint ismeretes, 1996-ban, ugyancsak miniszteri rendelettel 
az Angiológiai Szakmai Kollégium is a megszüntetés sorsára jutott. Így a szakma 
kompetencia nélkül maradt. A Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság 
vezetőségi határozata szerint azonban önkéntes alapon az adatgyűjtést tovább 
folytatjuk. Köszönet a kollégáknak, hogy a fenti tényeket ismerve is a korábbi 
színvonalnak megfelelően teljesítették adatkérő hívásunkat. 
Az évek óta megjelenő statisztika bevezető elemzésében mindig szerepel az a 
gondolat, hogy a normafinanszírozott eszközellátásban az itt megjelenített adatok a 
döntések meghozatalához alapul vétetnek. Várhatóan most is így lesz. 
A közreadott statisztikát nehéz egyértelműen értékelni. Mégis, néhány adatot 
önkényesen kiemelve, talán gondolatébresztő tényeket tárhatunk fel. Hasonlítsuk 
össze a 2004. és a 2005. évi országos érsebészeti statisztika néhány fontos 
sarokszámát. (Ld. táblázat.) A kiemelt adatokból látható, hogy az elektív hasi 
aneurysma műtétek kivételével minden adat enyhe csökkenést mutat. 
Természetesen betudható ez - esetleg, részben - az intervencionális angio-radiológia 
térhódításának is. Vonatkozik ez a carotis és az aneurysma tevékenységre. Mégis 
felmerül a gyanú, hogy legalábbis a korábbi évek tapasztalatának megfelelően, 
emelkedő számú tevékenységről nem beszélhetünk.  

 



A vénákról közreadott statisztika évről évre pontatlanabb, mivel egyre több 
statisztikai kötelezettséggel még csak meg sem kereshető "varicológiai" 
magántevékenység alakult ki. 
A statisztikai adatokat szolgáltató osztályok közel általános véleménye a 
következőkben foglalható össze az érsebészet területén:  

•  az érsebészeti tevékenység alulfinanszírozott,  
•  a korai szeptikus szövődmények száma növekszik, -  
•  az intervencionális angio-radiológia eszköztára bővül a sebészeti 

beavatkozások rovására,  
•  az érsebészeti tevékenység csak nagyon kevés helyen kap különböző szintű 

vezetői támogatást.  

A statisztikai adatok további elemzése talán segítséget nyújt a szakma remélhető 
fejlődésében. A további oldalakon pedig következzen a tárgybeli, 2005. évi 
statisztika.  



 



 



 


