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tanulmány elemzéséből arra az eredményre jutottak, hogy a hajléktalanok,
fogvatartottak, kábítószerfüggők és prostituáltak körében a halálozás kockázata
tízszeresen meghaladja az általános lakosságét. A halálozás relatív kockázata a nők
körében magasabb, mint a férfiakéban. A vizsgálat 38 országra terjedt ki.
A legfontosabb eredmények
•

•

•

A standardizált halálozási ráták 92 publikáció közül 91-ben szignifikánsan
magasak voltak. A nőknél mért érték 11,86 (95%-os konfidencia-intervallum
10,42 – 13,30), férfiaknál 7,88 (95%-os konfidencia-intervallum 7,03 – 8,74).
Az ICD-klasszifikáció szerinti legmagasabb halálozási ráták sérülésekkel,
mérgezésekkel és egyéb külső hatásokkal összefüggésben adódtak (férfiak:
7,89, nők: 18,72).
A megbetegedések prevalenciája minden vizsgált csoportnál a következő
kategóriáknál volt a legmagasabb: hepatitis C (90%-ig), hepatitis B (65%),
tuberkulózis (51%), légúti megbetegedések (asztmát beleértve 26%-ig),
kardiovaszkuláris megbetegedések (koronáriás szívbetegséget beleértve 13%ig).

A szegénység, a szociális kirekesztés, a kábítószerfüggés betegséget okoz. A kutatók
ennek előfeltételezésével elemezték a morbiditást és mortalitást a hátrányos helyzetű
lakossági csoportok körében. Jóllehet mind a hajléktalanok, mind a fogvatartottak és
kábítószerfüggők körében a férfiak vannak többségben, a relatív kockázat mindhárom
kategóriában a nők körében jóval magasabb. Az egyes tanulmányok összehasonlítása
értelemszerűen viszonylag heterogén eredményekhez vezetett. A további
összehasonlító vizsgálatok során azonban további következtetések vonhatók le arra
vonatkozóan, hogy a különböző egészségügyi rendszerek, valamint az intézkedések
intenzitása mennyiben kompenzálhatják a szegény és kirekesztett emberek ellátását.

