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3. 4. 2. Várólisták  

A várólistákról szóló adminisztratív adatok nem minden országban állnak 

rendelkezésre, így európai szinten csekély a lehetőség a hivatalos szintű 

összehasonlításra. Az egyes országok gyakran saját definíciót alkalmaznak a 

várólistákra vonatkozóan, ezért az összehasonlítható adatok gyűjtése is 

körülményessé válik. Adminisztratív adatok inkább azokban az országokban 

elérhetők, ahol a várólisták a politika szempontjából is fontosak.  

Miközben az adminisztratív adatok rendszeres és megbízható képet nyújtanak 

a várólistákról, a több országra kiterjedő megkérdezések is hasznos (kiegészítő) 

információkkal szolgálhatnak; még abban az esetben is, ha ezek önbevalláson 

alapulnak, olykor korlátozott mintavétel mellett készülnek, esetenként nem 

felelnek meg az adminisztratív adatoknak.  
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A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for 

Economic Co-operation and Development – OECD) (adminisztratív adatokon 

alapuló) rendszeres adatfelvételének eredményei szerint a szokásos elektív 

beavatkozásokra való várakozási idők tekintetében jelentős különbségek 

mutatkoznak. A könyökprotézis-műtétre való átlagos várakozási idő Dániában 

és Olaszországban nem éri el az 50 napot, Portugáliában, Norvégiában, 

Spanyolországban és Portugáliában meghaladja a 150-et, Észtországban 441 

nap. Csípőprotézis-műtétre Dániában, Olaszországban és Magyarországon 

kevesebb mint 40 napig, Lengyelországban, Spanyolországban, Norvégiában, 

Portugáliában több mint 120 napig, Észtországban 287 napig kell várakozni. 

Szívsebészeti beavatkozásokra az összes országban sokkal rövidebb ideig kell 

várakozni.  

A jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó nemzetközi adatfelvétel (EU-

SILC – EU Statistics on Income and Living Conditions) szerint Észtországban 

a lakosság 12,2%-a, Finnországban 5,3%-a, Nagy-Britanniában 4,3%-a, 

Németországban 0,1%-a érzi úgy, hogy nem részesül a szükségleteinek 

megfelelő egészségügyi ellátásban.  

Az egyes országok adatai a várólisták politikai prioritásáról  
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