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A tanulmány összehasonlítja az idiopathiás menorrhagiák 
kezelésének lehetôségeit költséghatékonyság szempontjából. 
Elemzi a fogamzásgátló tabletták, a levonorgestrelt kibocsá-
tó méhen belüli rendszer (LNG-IUS; Mirena®) és a sebészeti 
megoldások költségeit foganni már nem kívánó betegeknél.

Az elemzést a Markov-modellen végezték a fininszírozó 
szemszögébôl. Öt éves idôtávlatban vizsgálták a költségek 
változását. A kezelések sikerességére vonatkozó adatokat 
az irodalom áttekintésével állapították meg.

Az idiopathias menorrhagia a felnôttkorú nôk mintegy 10-
30%-át érinti, megkeseríti napjaikat, és jelentôs közvetlen 
és közvetett költségekkel is társul. Ezek egy része az ellá-
tással kapcsolatos költség, más részük a munkától való tá-
volmaradásból ered. 

Mivel a költségkihatások jelentôsek, joggal merül fel az al-
kalmazott módszerek, lehetôségek költséghatékonyságának 
összehasonlítása. Alapvetôen a gyógyszeres és sebészeti le-
he tô sé gek között választhatunk, a gyógyszeres kezelésnél 
pedig a fogamzásgátló tabletták és a progeszteron tartal-
mú készítmények között. A sebészeti beavatkozásoknál az 
endo met ri um ablációját és a méheltávolítást vetjük össze 
egymással.

Az alkalmazott terápiás lehetôségek klinikai hatékonysága  
és költséghatékonysága eltér egymástól. Mivel a rendelke-
zésre álló pla ce bo val összehasonlított, véletlenbeválasztá-

sos tanulmányok vizsgálati idôtartama általában nem több, 
mint egy év, a kezelések több éves költségkihatásaira csak 
modellek felépítésével kaphatunk választ.

Ha a fogamzásgátló tabletták terápiás hatása nem meg fe le lô, 
a sebészeti kezelés hatékonyabb, mint a gyógyszeres kezelés 
vagy LNG-IUS alkalmazása (95.5% vs. 92%). A sebészeti 
beavatkozások költségei magasabbak, mint a gyógyszeres 
kezelés költségei (4853 USD vs. 2796 USD). Akik reagálnak 
fo gam zás gát ló tablettára, azok kezelése LNG-IUS-sel foly-
tatható. Ebben az esetben a LNG-IUS költsége alacsonyabb, 
mint a fogamzásgátló tablettáké (2796 USD vs. 4895 USD). 
A fogamzásgátló tablettákkal 12 hónapon belül 37,5%-os, 
Mirena alkalmazásával 66%-os a sikeres kezelések aránya. 
Megállapítható, hogy a LNG-IUS (Mirena®) az ismeretelen 
ere de tû vérzészavar/bôseges havivérzés leg költ ség ha té ko-
nyabb kezelési módja.

Nemzetközi egészség-gazdasági elemzések, modellek átvé-
tele és alkalmazása csak korlátozottan lehetséges, az eltérô 
költségszintek és árarányok miatt. Az elemzések kiinduló 
pontja mindig a vizsgált betegség gyakorisága és a kezelési 
módszerek közvetlen és közvetett költségei. 

A mellékelt adatokat kiinduló pontnak tekinthetjük Magyar-
országon az idiopathiás vérzészavarok kezelése és költségei 
szempontjából:

A kórismézési és/vagy kezelési célból végzett méhkaparások 
száma 2005-ben 20 605, a méhnyálkahártya-leválasztások 
száma 163, a hasi méheltávolítások száma 9985, a hüvelyi 
méh el tá vo lí tá so ké 2502 volt. Az elvégzett méhkaparások 
költsége 2005-ben elérte a 620 millió Ft-ot, a méheltávolítá-
sok, ablációk költsége a 2 028 millió Ft-ot. A beavatkozások 
25%-át 46-50, 17%-át 41-45, további 11%-át pedig 36-40 
életév között végezték. A hasi méheltávolítás HBCS alap-
ján elszámolt értéke 145 731 Ft, a hüvelyi méheltávolításé 
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124 817 Ft, a méh nyál ka hár tya-leválasztásoké 123 279 Ft, 

a méh ka pa rá sé 30 131 Ft volt. Az elvégzett beavatkozások 

teljes értéke 2005-ben meghaladta a 2,6 milliárd forintot. A 

Mirena® LNG-IUS ára 40 582 Ft. Az alkalmazása jelentôs 

költségmegtakarítást tesz lehetôvé.
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