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A kutatás háttere: Az elmúlt évtizedekben világszerte az orvosok nem szerinti összetételének változása figyelhető meg. A női orvosok növekvő aránya hatással lehet a betegellátás minőségére, ugyanis
a nők bizonyítottan több prevenciós szolgáltatást nyújtanak, és körükben jobban megvalósul a krónikus betegségek irányelvek szerinti gondozása is. Azonban ennek részletei, illetve népegészségügyi
jelentősége nem ismertek eléggé, így az ellátás hatékonyságának javítására irányuló programok sem
támaszkodhatnak erre a tudásra.
Célja: Vizsgálatunk célja volt a háziorvos neméből fakadóan elmaradt ellátási események számának becslése az alapellátási minőségindikátorok segítségével.
Módszerek: Az indikátorok értékelésére a 2016-ban Magyarországon területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt és vegyes háziorvosi praxisok esetében került sor. A háziorvosi indikátorok
kor- és nem szerint standardizált változatait és ezek összegzésével a praxisban folyó gondozás általános minőségindikátorát számítottuk. A vizsgált mutatók az influenza elleni védőoltás, mammográfia,
szérum kreatinin vizsgálat, vérzsír vizsgálat, ischaemiás szívbetegek gondozása, HbA1c és szemészeti vizsgálat, valamint a COPD-s betegek gondozása voltak. Ezek alapján értékeltük, hogy a krónikus
gondozási események mekkora hányada marad el akkor, ha a gondozást nem nők végzik.
Eredmények: A női orvosok ellátási gyakoriságát használva referenciaként, azon praxisokban ahol
férfi háziorvos biztosította az ellátást, a gondozási események 5,9%-a [5,77–6,02%] maradt el az ös�szes vizsgált indikátor vonatkozásában. A legnagyobb különbség a megfigyelt és várható ellátási események száma között a cukorbetegek szemészeti vizsgálatánál (8,04% [7,4–8,67%]) és a lipid vizsgálatnál (7,93% [7,71–8,16%]) volt tapasztalható. A legkisebb különbség az influenza elleni védőoltás
indikátora esetén volt megfigyelhető, ahol az ellátási események mindössze 1%-a [0,49–1,44%] maradt el. Csupán az ISZB gondozás mutatott kedvezőbb helyzetet a férfi háziorvosi praxisokban folyó
gondozási tevékenység esetén (2,42% [1,53–3,31%]).
Összefoglalás: Vizsgálatunk alapján az alapellátásban nyújtott egészségügyi szolgáltatások minősége összefüggést mutat a háziorvos nemével. Az ajánlásokban megfogalmazott vizsgálatok nagyobb
arányban valósultak meg a női orvosok ellátási gyakorlata során. A háziorvos neméből eredően elmaradt gondozási események aránya nem elhanyagolható mértékű az ellátás minősége szempontjából, ezért a különbségek hátterében álló okok azonosítása további vizsgálatot igényel.
Támogatások: A kutatás az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 projekt keretében valósul meg.
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