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Az egészségpolitikai kutatásokról

• Egészségügyi szakpolitika - törvények, rendeletek és
iránymutatások formájában - nagymértékben befolyásolja az
egészségi állapotot. 

• Jelentős különbség van a között, hogy a kutatások szerint mi a 
hatékony, illetve milyen szakpolitikákat léptetnek életbe és
hajtanak végre. Hartsfield et al., 2007

• A kutatás komplex folyamaton keresztül befolyásolja a 
szakpolitikák kialakítását.



Miért nem épülnek be a tudományos 
eredményekek a szakpolitikákba?

• A megelőzés értékének hiánya.

• Elégtelen tudományos bizonyítékok.

• Eltérő időhorizontok.

• Érdekcsoportok befolyása.

• A kutatók elszigeteltsége a szakpolitikai folyamattól.

• A kutatók gyakran nem rendelkeznek a bizonyítékokon alapuló
politika befolyásolásához szükséges készségekkel. Ross C. Brownson et al., 2009



EU és egészség

• A határokon átnyúló egészségügyi veszélyek határokon átnyúló
válaszokat igényelnek.

• Az olyan termékek, mint az ultrafeldolgozott élelmiszerek, 
dohánytermékek, cukorral édesített italok előállítására, árképzésére
és agresszív marketingjére vonatkozó vállalati döntések nem-fertőző
betegségekhez vezetnek, pl. 2-es típusú cukorbetegség, bizonyos
daganatos betegségek, szív- és érrendszeri betegségek.

• Belső piac szabályai miatt számos, pl. kereskedelmi determináns 
nem szabályozható eredményesen nemzetállami szinten.
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Projektek, cikkek

• Magyar-portugál kétoldalú Tudományos és Technológiai
projekt (TÉT_16-1-2016-0093)

• COST European Burden of Disease Network

• H2020 INTEGRITY - Empowering good practice in science

• Cikkek száma: 34, IF: 94.174



TÉT_16-1-2016-0093

- 124 preklinikai vizsgálat és 47 klinikai vizsgálat elemzése

- A fajok között nem mutatkozott különbség a DPP4-gátlókra
adott glükóz-változási válaszreakcióban, tehát az egereken
és patkányokon végzett vizsgálatok egyformán előre
jelezhetik a gyógyszer hatékonyságát humán szervezetben.

- Megfelelő beszámolás a csoport méretéről, nemről,
életkorról, az állatkísérletek során az állatjóléti előírásoknak
való megfelelésről, de nem megfelelő a csoportméret
igazolása, valamint a hím és fiatal állatok használata iránti
erős elfogultság.

• Transzlációs medicina.
• A vizsgálat célja volt a dipeptidil-peptidáz-4 (DPP4) gátlók hatására vonatkozó állatkísérleti és klinikai

eredmények összehasonlítása, valamint a preklinikai állatkísérletek módszertani és közlési standardjainak
értékelése.



A cukorbetegséggel kapcsolatos
betegségterhek az EU-ban

• A projekt célja, hogy az EU-ban a diabétesz mellitusz (DM) 
okozta betegségterhet (pl. halálozás, gyakoriság) elemezze,

• Azokat a kapcsolódó megelőző szakpolitikai intézkedésekkel és
beavatkozásokkal összekapcsolja és elemezze.

• A projekt célja továbbá, hogy 2050-ig előrejelzéseket és
szimulációs modelleket készítsen a cukorbetegséggel
kapcsolatos terhekről.



Keresztmetszeti vizsgálat a DM változásainak
tanulmányozására Szlovákia felnőtt lakosságában az 
európai lakossági egészségfelmérés (EHIS) 3 hullámán 
keresztül, valamint társadalmi-gazdasági és/vagy
életmódbeli jellemzők közötti kapcsolat felmérésére. A 
vizsgálatba a szlovákiai EHIS 2009-es (n = 4972), 2014-es (n 
= 5490) és 2019-es (n = 5527) hullámaiból származó
résztvevők kerültek bevonásra.
Eredmények: Az EHIS 2009-es, 2014-es és 2019-es 
prevalenciája 6,1%, 8,2% és 9,8% volt.
A megelőző egészségügyi szakpolitikák nem tudták
megfordítani a növekvő DM terhet, ami azt jelzi, hogy
mind nemzeti, mind uniós szinten szisztematikusabb
megközelítésre van szükség.

Az EU-ban a DM-et befolyásoló táplálkozási és fizikai
aktivitásra irányuló szakpolitikák, nemzeti diabétesztervek és
regiszterek, figyelembe véve a demográfiai és társadalmi-
gazdasági helyzetet, valamint az életmódbeli döntéseket. 
Tanulmányunkban 304 168 résztvevő vett részt az EU-ban.
Eredmények: A DM előfordulási gyakorisága az EU-ban 2014-
ben 6,94% volt. A szakpolitikák hatása nem egyértelmű.



Keresztmetszeti vizsgálat: a tweeteken keresztül az
élelmiszer előlapi tápértékjelöléssel (FOPL) kapcsolatos
lakossági vélemények vizsgálatára. A tartalmat kódoltuk
és tematikusan elemeztük. Automatikus
szentimentelemzést és hálózatelemzést végeztünk. 
Összesen 4073 tweetet azonosítottunk, főként az
Egyesült Királyságból, Spanyolországból és
Franciaországból. 
Eredmények: A Nutri-Score-t vitatták leginkább 
Twitteren. Az általános témákat negatívan érzékelték, az
élelmiszeriparral kapcsolatban több pozitív érzelem volt, 
a politikai konfliktusokkal kapcsolatban pedig negatív
érzelmek voltak.
A FOPL-ről szóló vita a Twitteren a vártnál kisebb 
volumenű volt. Oktatási programokat kell végrehajtani
az egészséges táplálkozás és a FOPL közötti kapcsolat
megértése érdekében.



Empowering students through evidence-based, scaffolded learning of Responsible Conduct in 
Research (RCR) - A hallgatók tudományos és kutatási integritással kapcsolatos ismereteinek és 

tapasztalatainak feltérképezése 

A projekt célja: egy interaktív, online oktatási felületet létrehozása, ami segíti a kutatási jó gyakorlatok
megismerését középiskolás tanulók, egyetemisták és PhD hallgatók számára.

https://integgame.eu/1001?lang=en

A 11 tagú nemzetközi konzorciális projektnek a Debreceni Egyetem is tagja.

https://integgame.eu/1001?lang=en


• Kvalitatív interjúk (N = 72 középiskolai, BA/BSc, PhD hallgatók),
Dániában, Írországban és Magyarországon.

• Eredmények: A tanulók gyakran hajlandók jelentős személyes
felelősséget vállalni egy kortársuk etikátlan viselkedésért, és
gyakran szemet hunynak a transzparens viselkedés helyett.

• Goddiksen MP*, Willum Johansen M, Armond AC, Borlido J, Centa M, Clavien C, Gefenas E, Globokar R, Hogan L,
Kovács N, Merit MT, Olsson A, Poškutė M, Quinn U, Santos R, Schöpfer C, Strahovnik V, Varga O, Wall PJ, Sandøe P,
Lund TB. Grey zones and good practice: A European survey of academic integrity among undergraduate students.
(Under review)

• Kérdőíves felmérés (N=1639 BA/BSc hallgató, Magyarországon N=167), 7 európai országban.

• Eredmények: a tanulók jelentős része nem képes azonosítani a szürkezónákra vonatkozó problémákat, rosszul érti a
plágium és a hamisítás fogalmát, a viszonylag egyértelmű esetekben is. Az eredmények általánosságban igazak a
vizsgált országokra és karokra, és azokra a hallgatókra is, akik korábban részt vettek akadémiai integritás képzésben.



Köszönöm a figyelmet!

• Varga.orsolya@med.unideb.hu


