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„Hallgassátok a tudományt 

és legyetek bölcsek, 

és magatokat el ne vonjátok!”

Bölcs Salamonnak Példabeszédei 8.33
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Allergiás betegségek

Kiváltói

Költségei



Allergiás betegségek:

• Bőr: 
– csalánkiütés
– ekcéma

• Emésztőrendszer: 
– hasmenés, hasfájás
– nyelőcső-gyulladás

• Légutak: 
– allergiás nátha
– allergiás kötőhártya gyulladás
– asztma

• Általános allergia:
– vérnyomás esés
– eszméletvesztés
– halál



Légúti allergiák és tüneteik

• Allergiás nátha: 
– orrváladékozás
– tüsszögés 
– orrdugulás
– orr viszketés

• Allergiás kötőhártya gyulladás:
– 4 formája van, ebből 2 maradandó 

látásromlást okoz
– közös jellemzőjük, hogy viszketnek 

és piros a kötőhártya

• Asztma: 
– sípoló kilégzés
– köhögés futás után
– nehézlégzés



Már 2004-ben 23% volt a légúti allergiás betegségek
gyakorisága az Európai Unió országaiban, ez 2013-ra
31%-ra növekedett (a legfrissebb német adatok
szerint mostanra elérte a 41%-os prevalenciát)
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Az Orsz. Korányi Pulm. Int. Évkönyve szerint 2000 és 2012 
között egyetlen olyan év sem volt hazánkban, hogy ne lett 
volna legalább 16.000 új asztmás felnőtt beteg 
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Gyermekkori asztma prevalenciájának változása Budapesten 1995-

től 2003-ig
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A gyermekkori rhinitis allergica
gyakorisága

• Balogh és mtsai.: 1997-ben 11%;

2005-ben 21%

• Gersey és mtsai.: 2005-ben 33,5% 
iskoláskorú (Pécs, Veszprém)

• Márk és mtsai.: 1995-ben 21% (Budapest)

• Móra Imola: 1998-ban 13,6%

• Sultész és mtsai.: 2007-ben 26,5% 
(Budapest)
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Légúti allergia okozói

• házipor atka

• virágporok

• állatszőrök

• penészgombák
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Az OEP adatai szerint 2003-ban több mint 18 
milliárd forintot költöttünk allergia ellenes 
gyógyszerekre közgyógyszertárakban.

Augusztus-szeptemberben 3478 millió forint 
fogyott, több mint 1000 millióval több, mint 2 
téli hónapban.



Német, svéd , belga és 
amerikai szerzők

Mekkora kára származik az 
Európai Uniónak abból, ha 
az allergiás betegek nem a 
javaslatok szerinti ideális 

kezelést kapják
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Az Európai Unióban 217,2 millió 15-65 év közötti 
életkorú dolgozó van. 

Ha a legalacsonyabb prevalenciát (23%) számítjuk, 
akkor is közülük 44 milliót érint az allergia, 
a legmagasabb arány szerint pedig (35%) 76 milliót.
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Legfeljebb az allergiás betegek 10%-a tünetmentes, 
azaz 90%-uknak csökken a munkateljesítménye.

Eszerint legkevesebb 40 millió dolgozó éves 
teljesítménye csökken allergiás betegség miatti 
hiányzás, vagy csökkent produktivitás miatt, 
legrosszabb esetben ez a szám nem 40-, 
hanem 78 millió is lehet. 
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Az Európai Unióban az átlagos heti munkaidő 
38,1 óra volt és havonta átlagosan 25,3 napot 
kellett dolgozni. 

Egy-egy allergiás betegnek átlagosan évente 
75 napig-, azaz 51 munkanapon voltak tünetei. 

A munkáltatónak egy dolgozó egy napja átlagosan 
176 Eurójába kerül (nem nálunk…).
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Egy- egy allergiás beteg átlagosan évente 3 napot
hiányzik a betegsége miatt. 

Ez számításaik szerint 3x176=528 Euro.
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Munka hatékonyság csökkenés 10-20% között lehet. 

Az átlagosan 51 „tünetes” munkanapból levontak 
3 napot (amit betegállományban tölt a dolgozó)
így maradt 48 nap. 

Ha 10%-nak vették a teljesítmény csökkenést, az 4,8 
napnak, ha pedig 20%-nak, az 9,6 napnak felelt meg. 

Ez összegszerűen 845, vagy 1690 Euró 
termelés csökkenés, munkásonként és 
szezononként.
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Ha a legalacsonyabb allergia prevalenciát (20%) veszik 
figyelembe és azt feltételezik, hogy csak 10%-kal 
csökken a teljesítményük a szezon alatt, az akkor is 
54,9 milliárd Euró mínuszt jelent az EU-nak,
ha pedig ezek a betegek az útmutatás szerinti ideális 
kezelést kapnák, az csak 5 milliárd Euróba kerülne, 
tehát a jó kezeléssel meg lehetne spórolni 
minimálisan 50 milliárd Eurót. 
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Hogy állunk Magyarországon? 

A munkaképes korú lakosságnak legkevesebb 20%-a 
nálunk is valamilyen allergiában szenved. Nagyjából 
4 millióan dolgoznak, 

ennek a 20%-a 800 ezer. 

Tekintsük irányadónak azt az európai számot, hogy 
90%-uknak (a kezelés ellenére is) van valamilyen 
tünete. 

Ez hozzávetőlegesen 720 ezer ember. 
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Ha ugyanúgy, mint Európában máshol, 

ők is 3 napot hiányoznak a betegségük miatt, 
allergiás szezonjukban pedig teljesítményük 10%-kal 
csökken, akkor ez (a korábban ismertetett számítás 
szerint) további 4,8 napnak megfelelő kiesést jelent. 

Így személyenként 7,8 napnak megfelelő termék 
kiesés keletkezik szezononként.
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A magyarországi átlagos havi nettó fizetés 

(a KSH kimutatása szerint) 153.000 Ft.

Tekintsük úgy, hogy (a cikkben kiszámított európai 
átlaghoz hasonlóan) nálunk is átlagosan 

25,3 munkanapból áll egy hónap.

Ennek alapján a napi kereset 153.000/25,3=6047,4 Ft.
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Ha a 720.000 allergiás beteg 1 év alatt átlagosan 
személyenként 7,8 napnak megfelelő termék kiesést 
produkál, 

az összesen 5.616.000 munkanapnak felel meg. 

Ha egy munkanapra nálunk 6047,4 Ft fizetés jut, akkor 
az allergiás betegek által egy év alatt „produkált” teljes 
kiesés csaknem 34 milliárd forint (33.962.198.400 Ft).
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Tennivaló: 

• gyanú esetén orvoshoz fordulás

• időben elkezdett hatékony gyógyszeres kezelés  
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Nem gyógyszeres eljárások

• allergén ritkítás

• maszk viselés a szezonban

• száraz só belégzés
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Száraz só belégzés (Indisó) 

• Lényege:  nagyon tiszta és nagyon apró (kisebb, mint 
1 um-es) NaCl kristályok porlasztása és belégzése

• Hatékony: bármilyen (tehát nem csak allergiás 
eredetű) alsó és felső légúti betegség 

megelőzésére és tüneti kezelésére.
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Köszönöm a szíves figyelmüket!


