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XCOVID-19 ÉS ELHÍZÁS ÉS BILEUMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI 
KONFERENCIA 2019. BUDAPEST

• A túlsúllyal és különösen az elhízással élő embereknél nagyobb a kockázata a különböző típusú  fertőzések  
kialakulásának, és  a  fertőzést követő  súlyos szövődmények kialakulásának

• A halálozási arány  tízszer magasabb azokban az országokban,  ahol a lakosság  több mint 50%-a él túlsúllyal

• A többlet testsúly a  COVID-19 okozta súlyos betegségek egyik fő kockázati tényezője jelentős átoltottság 
mellett is

• 70 országban, ahol a túlsúly a lakosság kevesebb mint 50% -át  érinti a  COVID-19  összesített halálozási aránya 
átlagosan 31/100 000 (1,2 millió haláleset),
94 országban,  ahol a lakosság több mint fele túlsúllyal él, a  COVID-19  halálozási aránya átlagosan mintegy 
négyszer magasabb, 115/100 000 (4,3 millió haláleset) (r = 0,52, p <0,001)

• ha  a világ  teljes népessége felnőttek körében a túlsúly előfordulása 50% alatt maradt volna, 5,5 millió COVID19 
elhalálozásból 3 millió haláleset elkerülhető lett volna 

• Az  elhízás független és vezető kockázati tényező  a Covid-19-hez  hasonló  
fertőzések szövődményei és halálozása szempontjából

World Obesity Atlas, 2021, 2022
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Előadásban használt szövegek

(ezen szín, betűtípus, méret, félkövér)
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BMI SZERINT MEGOSZLÁS ÉS TREND 2010-2017
FÉRFIAK (N=56 198) 
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BMI SZERINT MEGOSZLÁS ÉS  TREND 2010-2017
NŐK (N=68 213)
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Az elhízás (BMI≥ 30 kg/m2) előfordulása  

életkor csoportok szerint N=31437

2017-2018-2019 évek összevont adatai
Férfi

Korcsoport
2015-2016 2018-2019

BMI:25-29 BMI≥30 BMI:25-29 BMI≥30
%-os arány

18-29 43,8 17,9 48,1 22,2
30-44 48,8 24,4 50,6 24,0
45-59 47,9 36,4 47,2 37,5
60-74 48,0 37,5 48,4 36,3
75- 48,0 33,7 47,8 30,4
Összes 47,6 27,2 49,1 28,3

Nő

Korcsoport
2015-2016 2018-2019

BMI:25-29 BMI≥30 BMI:25-29 BMI≥30
%-os arány

18-29 15,8 8,0 18,5 9,6
30-44 25,4 17,2 28,7 15,5
45-59 36,5 29,1 33,5 25,9
60-74 41,4 33,3 40,0 35,3
75- 34,9 34,9 42,1 27,7
Összes 28,3 20,5 30,0 20,3
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A BMI nem változott 

2015-2016 vs. 2018-2019 évek

összevont adatai szerint N=43676
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Haskörfogat (cm) kategóriák megoszlása (%) nemek szerint (N=54 529) 

2015  2016  2017  2018  2019

37,4 36,4
39,4 38,1 37,6
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Haskörfogat 
cm 

Férfiak 
Haskörfogat 

cm 

Nők

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2017 2018 2019

N=5170 N=4920 N=4446 N=4212 N=5038 N=6363 N=6137 N=4836 N=6768

<94 33,1 33,5 31,6 31,7 33,3 <80 26,3 25,0 25,0 23,3

94-101 29,5 29,7 31,9 28,9 28,6 80-87 22,8 23,2 22,4 24,1

>102 37,4 36,8 36,4 39,4 38,1 >88 51,0 51,8 52,5 52,5
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X. JUBILEUMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KONFERENCIA 2019. BUDAPEST

Testzsír%  kategóriák megoszlása (%) nemek szerint (N=54 529) 

2015  2016  2017  2018  2019

58,2 60,4 59,2 58,5 59,4

0

10

20

30

40

50

60

70

<18,65 18-65-23,14 23,15 és felette

49,9 51,7 51,1 49,3 47,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

28,9 alatt 28,9-33,2 33,3 és  felett

Testzsír %
Férfiak 

Testzsír %
Nők

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

N=5170 N=4920 N=4446 N=4212 N=5038 N=6363 N=6369 N=6137 N=4836 N=6768

<18,65 15,2 15,2 15,5 14,9 17,6 <28,9 33,0 31,4 32,0 32,1 32,0

18-65-23,14 26,6 24,5 25,3 26,6 23,0 28,9-33,2 17,1 16,9 16,8 18,6 20,3

>23,15 58,2 60,4 59,2 58,5 59,4 >33,3 49,9 51,7 51,1 49,3 47,8
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X. JUBILEUMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KONFERENCIA 2019. BUDAPESTA beteg által ismert hypertonia összefüggése az elhízással 

BMI nemek és életkor csoportok szerint

Férfiak                                                                            Nők% %


Diagram1

		18,5  alatt		18,5  alatt		18,5  alatt		18,5  alatt		18,5  alatt		18,5  alatt

		18,5-24,9		18,5-24,9		18,5-24,9		18,5-24,9		18,5-24,9		18,5-24,9

		25,0 -29,9		25,0 -29,9		25,0 -29,9		25,0 -29,9		25,0 -29,9		25,0 -29,9

		30,0- 34,9		30,0- 34,9		30,0- 34,9		30,0- 34,9		30,0- 34,9		30,0- 34,9

		35,0 - 39,9		35,0 - 39,9		35,0 - 39,9		35,0 - 39,9		35,0 - 39,9		35,0 - 39,9

		40-		40-		40-		40-		40-		40-
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Esetszámok

		

						2011-2018 összesített adatai

						Korcsoport		Férfi		Nő		Összes

						18-25		4,443		5,684		10,127

						26-35		14,744		14,035		28,779

						36-45		13,495		14,735		28,230

						46-55		8,252		11,942		20,194

						56-65		5,385		7,826		13,211

						66-75		1,492		2,836		4,328

						Összes		47,811		57,058		104,869





Hypertonia 

		A beteg által ismert magasvérnyomás

		"Ismert-e magasvérnyomásos betegsége?"

		Mindhárom paraméter (BMI, haskörfogat, testzsír%) kiválóan igazolja az elhízás és a hypertonia összefüggését.

		Férfi																		Férfi												Férfi

		Korcsoport		BMI kg/m2												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<94		94-101		102-110		>110						<18,65		18,65-23,15		<23,15

				Hypertonia gyakoriság %																		Hypertonia gyakoriság %												Hypertonia gyakoriság %

		18-25		0.7		6.1		10.4		20.4		25.9		26.9		9.0				18-25		6.2		9.1		19.2		27.5				18-25		6.6		10.1		14.3

		26-35		3.9		5.3		11.3		19.6		32.3		32.4		10.8				26-35		6.4		10.1		15.5		27.6				26-35		6.3		9.5		15.7

		36-45		8.2		7.4		14.8		28.8		43.0		48.1		17.3				36-45		8.1		14.2		23.3		38.7				36-45		8.0		12.1		24.3

		46-55		22.8		16.2		28.8		44.2		59.1		63.2		33.2				46-55		16.6		27.1		37.3		52.2				46-55		16.8		23.9		40.1

		56-65		19.1		32.5		47.3		63.2		72.3		79.2		51.2				56-65		32.7		42.1		54.8		68.4				56-65		29.1		40.6		56.1

		66-75		33.3		37.1		59.5		72.4		73.6		63.7		60.0				66-75		39.7		54.7		59.2		74.6				66-75		36.7		46.9		64.2

		Nő																		Nő												Nő

		Korcsoport		BMI												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<80		80-88		89-102		>102						<28,9		28,9-33,3		<33,3

				Hypertonia gyakoriság %																		Hypertonia gyakoriság %												Hypertonia gyakoriság %

		18-25		1.7		2.6		5.7		7.1		13.3		11.5		3.3				18-25		1.9		3.7		4.7		10.1				18-25		2.5		2.1		5.9

		26-35		0.9		2.7		5.8		10.6		14.8		21.8		4.3				26-35		2.3		3.2		5.4		14.9				26-35		2.4		3.3		7.7

		36-45		3.4		5.8		12.9		24.5		35.1		48.5		12.3				36-45		4.6		7.6		13.0		31.6				36-45		5.8		9.1		19.1

		46-55		14.4		17.1		31.5		47.1		58.8		68.5		32.3				46-55		13.9		18.4		32.6		52.3				46-55		16.7		22.9		40.3

		56-65		32.9		33.6		48.5		63.5		74.4		78.7		50.7				56-65		25.7		34.8		48.2		66.0				56-65		31		41.4		55.8

		66-75		28.5		49.7		66.4		75.6		78.4		84.1		65.7				66-75		42.7		49.3		64.1		75.7				66-75		47.0		59.5		69.2





Diabetes 

				A beteg által ismert diabetes

				"2-es típusú cukorbeteg-e?"

		Mindhárom paraméter (BMI, haskörfogat, testzsír%)  mutat összefüggést az elhízás és a hypertonia összefüggését.

				Férfi																		Férfi												Férfi

				Korcsoport		BMI kg/m2												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<94		94-101		102-110		>110						<18,65		18,65-23,15		<23,15

						Diabetes gyakoriság %																		Diabetes gyakoriság %												Diabetes gyakoriság %

				18-25		0.0		1.0		1.1		0.3		1.1		2.5		1.0				18-25		1.0		1.1		1.0		1.2				18-25		0.9		1.4		1.0

				26-35		0.7		0.9		1.2		1.3		2.7		4.5		1.2				26-35		0.1		1.2		1.3		2.1				26-35		1.1		0.6		1.6

				36-45		1.3		1.2		1.9		3.4		5.2		10.5		2.3				36-45		1.3		1.9		2.5		5.2				36-45		1.5		1.4		3.1

				46-55		4.7		3.9		5.4		9.7		15.5		13.2		7.0				46-55		3.6		4.5		7.6		13.0				46-55		5.1		4.2		8.5

				56-65		9.0		6.9		9.7		19.4		26.4		29.6		13.3				56-65		5.8		8.1		11.5		22.1				56-65		8.5		9.3		15.1

				66-75		0.0		12.4		19.1		27.1		33.7		31.6		21.0				66-75		11.7		17.2		18.8		32.0				66-75		16.0		15.2		22.3

				Nő																		Nő												Nő

				Korcsoport		BMI												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<80		80-88		89-102		>102						<28,9		28,9-33,3		<33,3

						Diabetes gyakoriság %																		Diabetes gyakoriság %												Diabetes gyakoriság %

				18-25		0.4		1.2		1.8		2.6		2.7		2.9		1.3				18-25		1.0		1.8		1.8		1.5				18-25		0.9		1.3		1.1

				26-35		1.6		1.6		2.6		3.4		5.5		8.9		2.0				26-35		1.6		1.5		2.5		4.6				26-35		1.2		1.1		3.2

				36-45		1.3		1.9		2.6		4.5		7.3		13.7		2.8				36-45		1.7		1.9		2.4		6.1				36-45		1.6		2.2		4.1

				46-55		4.1		1.1		4.7		8.2		12.7		18.7		5.3				46-55		2.2		2.0		4.5		10.8				46-55		2.7		3.0		6.9

				56-65		7.1		4.9		9.5		16.6		21.7		32.0		11.3				56-65		5.0		4.8		8.9		19.3				56-65		5.3		6.1		13.3

				66-75		6.9		9.4		18.1		24.6		36.4		36.1		19.5				66-75		5.5		10.4		15.7		29.4				66-75		13.0		14.6		21.4





Munka1

		

		35,0 - 39,9		40-

		1.1		2.5

		2.7		4.5

		5.2		10.5

		15.5		13.2

		26.4		29.6

		33.7		31.6

		35,0 - 39,9		40-

		2.7		2.9

		5.5		8.9

		7.3		13.7

		12.7		18.7

		21.7		32.0

		36.4		36.1





Munka1

		0		0		0		0



35,0 - 39,9

40-



Munka2

		0		0		0		0



35,0 - 39,9

40-



Munka3

		Férfi				Haskörfogat cm								Hypertonia gyakoriság %

				<94		94-101		102-110		>110

		18-25		6.2		9.1		19.2		27.5

		26-35		6.4		10.1		15.5		27.6

		36-45		8.1		14.2		23.3		38.7

		46-55		16.6		27.1		37.3		52.2

		56-65		32.7		42.1		54.8		68.4

		66-75		39.7		54.7		59.2		74.6

		Nő

				<80		80-88		89-102		>102

		18-25		1.9		3.7		4.7		10.1

		26-35		2.3		3.2		5.4		14.9

		36-45		4.6		7.6		13.0		31.6

		46-55		13.9		18.4		32.6		52.3

		56-65		25.7		34.8		48.2		66.0

		66-75		42.7		49.3		64.1		75.7

						Hypertonia gyakoriság %

		Férfi

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

		18-25		0.7		6.1		10.4		20.4		25.9		26.9

		26-35		3.9		5.3		11.3		19.6		32.3		32.4

		36-45		8.2		7.4		14.8		28.8		43.0		48.1

		46-55		22.8		16.2		28.8		44.2		59.1		63.2

		56-65		19.1		32.5		47.3		63.2		72.3		79.2

		66-75		33.3		37.1		59.5		72.4		73.6		63.7

		Nő

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

		18-25		1.7		2.6		5.7		7.1		13.3		11.5

		26-35		0.9		2.7		5.8		10.6		14.8		21.8

		36-45		3.4		5.8		12.9		24.5		35.1		48.5

		46-55		14.4		17.1		31.5		47.1		58.8		68.5

		56-65		32.9		33.6		48.5		63.5		74.4		78.7

		66-75		28.5		49.7		66.4		75.6		78.4		84.1





Munka3

		



<94

94-101

102-110

>110



Munka4

		



<80

80-88

89-102

>102



		



18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75



		



18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75



		Férfi		Testzsír%						Hypertonia gyakoriság %

				<18,65		18,65-23,15		<23,15

		18-25		6.6		10.1		14.3

		26-35		6.3		9.5		15.7

		36-45		8.0		12.1		24.3

		46-55		16.8		23.9		40.1

		56-65		29.1		40.6		56.1

		66-75		36.7		46.9		64.2

		Nő

				<28,9		28,9-33,3		<33,3

		18-25		2.5		2.1		5.9

		26-35		2.4		3.3		7.7

		36-45		5.8		9.1		19.1

		46-55		16.7		22.9		40.3

		56-65		31		41.4		55.8

		66-75		47.0		59.5		69.2





		



<18,65

18,65-23,15

<23,15



		



<28,9

28,9-33,3

<33,3



		Férfi						Diabetes gyakoriság %

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

		18-25		0.0		1.0		1.1		0.3		1.1		2.5

		26-35		0.7		0.9		1.2		1.3		2.7		4.5

		36-45		1.3		1.2		1.9		3.4		5.2		10.5

		46-55		4.7		3.9		5.4		9.7		15.5		13.2

		56-65		9.0		6.9		9.7		19.4		26.4		29.6

		66-75		0.0		12.4		19.1		27.1		33.7		31.6

		Nő

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

		18-25		0.4		1.2		1.8		2.6		2.7		2.9

		26-35		1.6		1.6		2.6		3.4		5.5		8.9

		36-45		1.3		1.9		2.6		4.5		7.3		13.7

		46-55		4.1		1.1		4.7		8.2		12.7		18.7

		56-65		7.1		4.9		9.5		16.6		21.7		32.0

		66-75		6.9		9.4		18.1		24.6		36.4		36.1

				Diabetes gyakoriság %

		Férfi				Haskörfogat cm

				<94		94-101		102-110		>110

		18-25		1.0		1.1		1.0		1.2

		26-35		0.1		1.2		1.3		2.1

		36-45		1.3		1.9		2.5		5.2

		46-55		3.6		4.5		7.6		13.0

		56-65		5.8		8.1		11.5		22.1

		66-75		11.7		17.2		18.8		32.0

		Nő

				<80		80-88		89-102		>102

		18-25		1.0		1.8		1.8		1.5

		26-35		1.6		1.5		2.5		4.6

		36-45		1.7		1.9		2.4		6.1

		46-55		2.2		2.0		4.5		10.8

		56-65		5.0		4.8		8.9		19.3

		66-75		5.5		10.4		15.7		29.4

				Testzsír%

		Férfi

				<18,65		18,65-23,15		<23,15

		18-25		0.9		1.4		1.0

		26-35		1.1		0.6		1.6

		36-45		1.5		1.4		3.1

		46-55		5.1		4.2		8.5

		56-65		8.5		9.3		15.1

		66-75		16.0		15.2		22.3

		Nő

				<28,9		28,9-33,3		<33,3

		18-25		0.9		1.3		1.1

		26-35		1.2		1.1		3.2

		36-45		1.6		2.2		4.1

		46-55		2.7		3.0		6.9

		56-65		5.3		6.1		13.3

		66-75		13.0		14.6		21.4





		



18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75



		



18,5  alatt

18,5-24,9

25,0 -29,9

30,0- 34,9

35,0 - 39,9

40-



		



18,5  alatt

18,5-24,9

25,0 -29,9

30,0- 34,9

35,0 - 39,9

40-



		



<80

80-88

89-102

>102



		



<94

94-101

102-110

>110



		



<18,65

18,65-23,15

<23,15



		



<28,9

28,9-33,3

<33,3




Diagram1

		18,5  alatt		18,5  alatt		18,5  alatt		18,5  alatt		18,5  alatt		18,5  alatt

		18,5-24,9		18,5-24,9		18,5-24,9		18,5-24,9		18,5-24,9		18,5-24,9

		25,0 -29,9		25,0 -29,9		25,0 -29,9		25,0 -29,9		25,0 -29,9		25,0 -29,9

		30,0- 34,9		30,0- 34,9		30,0- 34,9		30,0- 34,9		30,0- 34,9		30,0- 34,9

		35,0 - 39,9		35,0 - 39,9		35,0 - 39,9		35,0 - 39,9		35,0 - 39,9		35,0 - 39,9

		40-		40-		40-		40-		40-		40-



18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75

1.7

0.9

3.4

14.4

32.9

28.5

2.6

2.7

5.8

17.1

33.6

49.7

5.7

5.8

12.9

31.5

48.5

66.4

7.1

10.6

24.5

47.1

63.5

75.6

13.3

14.8

35.1

58.8

74.4

78.4

11.5

21.8

48.5

68.5

78.7

84.1



Esetszámok

		

						2011-2018 összesített adatai

						Korcsoport		Férfi		Nő		Összes

						18-25		4,443		5,684		10,127

						26-35		14,744		14,035		28,779

						36-45		13,495		14,735		28,230

						46-55		8,252		11,942		20,194

						56-65		5,385		7,826		13,211

						66-75		1,492		2,836		4,328

						Összes		47,811		57,058		104,869





Hypertonia 

		A beteg által ismert magasvérnyomás

		"Ismert-e magasvérnyomásos betegsége?"

		Mindhárom paraméter (BMI, haskörfogat, testzsír%) kiválóan igazolja az elhízás és a hypertonia összefüggését.

		Férfi																		Férfi												Férfi

		Korcsoport		BMI kg/m2												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<94		94-101		102-110		>110						<18,65		18,65-23,15		<23,15

				Hypertonia gyakoriság %																		Hypertonia gyakoriság %												Hypertonia gyakoriság %

		18-25		0.7		6.1		10.4		20.4		25.9		26.9		9.0				18-25		6.2		9.1		19.2		27.5				18-25		6.6		10.1		14.3

		26-35		3.9		5.3		11.3		19.6		32.3		32.4		10.8				26-35		6.4		10.1		15.5		27.6				26-35		6.3		9.5		15.7

		36-45		8.2		7.4		14.8		28.8		43.0		48.1		17.3				36-45		8.1		14.2		23.3		38.7				36-45		8.0		12.1		24.3

		46-55		22.8		16.2		28.8		44.2		59.1		63.2		33.2				46-55		16.6		27.1		37.3		52.2				46-55		16.8		23.9		40.1

		56-65		19.1		32.5		47.3		63.2		72.3		79.2		51.2				56-65		32.7		42.1		54.8		68.4				56-65		29.1		40.6		56.1

		66-75		33.3		37.1		59.5		72.4		73.6		63.7		60.0				66-75		39.7		54.7		59.2		74.6				66-75		36.7		46.9		64.2

		Nő																		Nő												Nő

		Korcsoport		BMI												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<80		80-88		89-102		>102						<28,9		28,9-33,3		<33,3

				Hypertonia gyakoriság %																		Hypertonia gyakoriság %												Hypertonia gyakoriság %

		18-25		1.7		2.6		5.7		7.1		13.3		11.5		3.3				18-25		1.9		3.7		4.7		10.1				18-25		2.5		2.1		5.9

		26-35		0.9		2.7		5.8		10.6		14.8		21.8		4.3				26-35		2.3		3.2		5.4		14.9				26-35		2.4		3.3		7.7

		36-45		3.4		5.8		12.9		24.5		35.1		48.5		12.3				36-45		4.6		7.6		13.0		31.6				36-45		5.8		9.1		19.1

		46-55		14.4		17.1		31.5		47.1		58.8		68.5		32.3				46-55		13.9		18.4		32.6		52.3				46-55		16.7		22.9		40.3

		56-65		32.9		33.6		48.5		63.5		74.4		78.7		50.7				56-65		25.7		34.8		48.2		66.0				56-65		31		41.4		55.8

		66-75		28.5		49.7		66.4		75.6		78.4		84.1		65.7				66-75		42.7		49.3		64.1		75.7				66-75		47.0		59.5		69.2





Diabetes 

				A beteg által ismert diabetes

				"2-es típusú cukorbeteg-e?"

		Mindhárom paraméter (BMI, haskörfogat, testzsír%)  mutat összefüggést az elhízás és a hypertonia összefüggését.

				Férfi																		Férfi												Férfi

				Korcsoport		BMI kg/m2												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<94		94-101		102-110		>110						<18,65		18,65-23,15		<23,15

						Diabetes gyakoriság %																		Diabetes gyakoriság %												Diabetes gyakoriság %

				18-25		0.0		1.0		1.1		0.3		1.1		2.5		1.0				18-25		1.0		1.1		1.0		1.2				18-25		0.9		1.4		1.0

				26-35		0.7		0.9		1.2		1.3		2.7		4.5		1.2				26-35		0.1		1.2		1.3		2.1				26-35		1.1		0.6		1.6

				36-45		1.3		1.2		1.9		3.4		5.2		10.5		2.3				36-45		1.3		1.9		2.5		5.2				36-45		1.5		1.4		3.1

				46-55		4.7		3.9		5.4		9.7		15.5		13.2		7.0				46-55		3.6		4.5		7.6		13.0				46-55		5.1		4.2		8.5

				56-65		9.0		6.9		9.7		19.4		26.4		29.6		13.3				56-65		5.8		8.1		11.5		22.1				56-65		8.5		9.3		15.1

				66-75		0.0		12.4		19.1		27.1		33.7		31.6		21.0				66-75		11.7		17.2		18.8		32.0				66-75		16.0		15.2		22.3

				Nő																		Nő												Nő

				Korcsoport		BMI												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<80		80-88		89-102		>102						<28,9		28,9-33,3		<33,3

						Diabetes gyakoriság %																		Diabetes gyakoriság %												Diabetes gyakoriság %

				18-25		0.4		1.2		1.8		2.6		2.7		2.9		1.3				18-25		1.0		1.8		1.8		1.5				18-25		0.9		1.3		1.1

				26-35		1.6		1.6		2.6		3.4		5.5		8.9		2.0				26-35		1.6		1.5		2.5		4.6				26-35		1.2		1.1		3.2

				36-45		1.3		1.9		2.6		4.5		7.3		13.7		2.8				36-45		1.7		1.9		2.4		6.1				36-45		1.6		2.2		4.1

				46-55		4.1		1.1		4.7		8.2		12.7		18.7		5.3				46-55		2.2		2.0		4.5		10.8				46-55		2.7		3.0		6.9

				56-65		7.1		4.9		9.5		16.6		21.7		32.0		11.3				56-65		5.0		4.8		8.9		19.3				56-65		5.3		6.1		13.3

				66-75		6.9		9.4		18.1		24.6		36.4		36.1		19.5				66-75		5.5		10.4		15.7		29.4				66-75		13.0		14.6		21.4





Munka1

		

		35,0 - 39,9		40-

		1.1		2.5

		2.7		4.5

		5.2		10.5

		15.5		13.2

		26.4		29.6

		33.7		31.6

		35,0 - 39,9		40-

		2.7		2.9

		5.5		8.9

		7.3		13.7

		12.7		18.7

		21.7		32.0

		36.4		36.1





Munka1

		0		0		0		0



35,0 - 39,9

40-



Munka2

		0		0		0		0



35,0 - 39,9

40-



Munka3

		Férfi				Haskörfogat cm								Hypertonia gyakoriság %

				<94		94-101		102-110		>110

		18-25		6.2		9.1		19.2		27.5

		26-35		6.4		10.1		15.5		27.6

		36-45		8.1		14.2		23.3		38.7

		46-55		16.6		27.1		37.3		52.2

		56-65		32.7		42.1		54.8		68.4

		66-75		39.7		54.7		59.2		74.6

		Nő

				<80		80-88		89-102		>102

		18-25		1.9		3.7		4.7		10.1

		26-35		2.3		3.2		5.4		14.9

		36-45		4.6		7.6		13.0		31.6

		46-55		13.9		18.4		32.6		52.3

		56-65		25.7		34.8		48.2		66.0

		66-75		42.7		49.3		64.1		75.7

						Hypertonia gyakoriság %

		Férfi

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

		18-25		0.7		6.1		10.4		20.4		25.9		26.9

		26-35		3.9		5.3		11.3		19.6		32.3		32.4

		36-45		8.2		7.4		14.8		28.8		43.0		48.1

		46-55		22.8		16.2		28.8		44.2		59.1		63.2

		56-65		19.1		32.5		47.3		63.2		72.3		79.2

		66-75		33.3		37.1		59.5		72.4		73.6		63.7

		Nő

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

		18-25		1.7		2.6		5.7		7.1		13.3		11.5

		26-35		0.9		2.7		5.8		10.6		14.8		21.8

		36-45		3.4		5.8		12.9		24.5		35.1		48.5

		46-55		14.4		17.1		31.5		47.1		58.8		68.5

		56-65		32.9		33.6		48.5		63.5		74.4		78.7

		66-75		28.5		49.7		66.4		75.6		78.4		84.1





Munka3

		



<94

94-101

102-110

>110



Munka4

		



<80

80-88

89-102

>102



		



18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75



		



18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75



		Férfi		Testzsír%						Hypertonia gyakoriság %

				<18,65		18,65-23,15		<23,15

		18-25		6.6		10.1		14.3

		26-35		6.3		9.5		15.7

		36-45		8.0		12.1		24.3

		46-55		16.8		23.9		40.1

		56-65		29.1		40.6		56.1

		66-75		36.7		46.9		64.2

		Nő

				<28,9		28,9-33,3		<33,3

		18-25		2.5		2.1		5.9

		26-35		2.4		3.3		7.7

		36-45		5.8		9.1		19.1

		46-55		16.7		22.9		40.3

		56-65		31		41.4		55.8

		66-75		47.0		59.5		69.2





		



<18,65

18,65-23,15

<23,15



		



<28,9

28,9-33,3

<33,3



		Férfi						Diabetes gyakoriság %

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

		18-25		0.0		1.0		1.1		0.3		1.1		2.5

		26-35		0.7		0.9		1.2		1.3		2.7		4.5

		36-45		1.3		1.2		1.9		3.4		5.2		10.5

		46-55		4.7		3.9		5.4		9.7		15.5		13.2

		56-65		9.0		6.9		9.7		19.4		26.4		29.6

		66-75		0.0		12.4		19.1		27.1		33.7		31.6

		Nő

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

		18-25		0.4		1.2		1.8		2.6		2.7		2.9

		26-35		1.6		1.6		2.6		3.4		5.5		8.9

		36-45		1.3		1.9		2.6		4.5		7.3		13.7

		46-55		4.1		1.1		4.7		8.2		12.7		18.7

		56-65		7.1		4.9		9.5		16.6		21.7		32.0

		66-75		6.9		9.4		18.1		24.6		36.4		36.1

				Diabetes gyakoriság %

		Férfi				Haskörfogat cm

				<94		94-101		102-110		>110

		18-25		1.0		1.1		1.0		1.2

		26-35		0.1		1.2		1.3		2.1

		36-45		1.3		1.9		2.5		5.2

		46-55		3.6		4.5		7.6		13.0

		56-65		5.8		8.1		11.5		22.1

		66-75		11.7		17.2		18.8		32.0

		Nő

				<80		80-88		89-102		>102

		18-25		1.0		1.8		1.8		1.5

		26-35		1.6		1.5		2.5		4.6

		36-45		1.7		1.9		2.4		6.1

		46-55		2.2		2.0		4.5		10.8

		56-65		5.0		4.8		8.9		19.3

		66-75		5.5		10.4		15.7		29.4

				Testzsír%

		Férfi

				<18,65		18,65-23,15		<23,15

		18-25		0.9		1.4		1.0

		26-35		1.1		0.6		1.6

		36-45		1.5		1.4		3.1

		46-55		5.1		4.2		8.5

		56-65		8.5		9.3		15.1

		66-75		16.0		15.2		22.3

		Nő

				<28,9		28,9-33,3		<33,3

		18-25		0.9		1.3		1.1

		26-35		1.2		1.1		3.2

		36-45		1.6		2.2		4.1

		46-55		2.7		3.0		6.9

		56-65		5.3		6.1		13.3

		66-75		13.0		14.6		21.4





		



18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75



		



18,5  alatt

18,5-24,9

25,0 -29,9

30,0- 34,9

35,0 - 39,9

40-



		



18,5  alatt

18,5-24,9

25,0 -29,9

30,0- 34,9

35,0 - 39,9

40-



		



<80

80-88

89-102

>102



		



<94

94-101

102-110

>110



		



<18,65

18,65-23,15

<23,15



		



<28,9

28,9-33,3

<33,3
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X. JUBILEUMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KONFERENCIA 2019. BUDAPEST
A beteg által ismert 2-es típusú diabetes mellitus gyakorisága

BMI nemek és életkor csoportok szerint

Férfiak                                                                              Nők
% %


Diagram1

		18,5  alatt		18,5  alatt		18,5  alatt		18,5  alatt		18,5  alatt		18,5  alatt

		18,5-24,9		18,5-24,9		18,5-24,9		18,5-24,9		18,5-24,9		18,5-24,9

		25,0 -29,9		25,0 -29,9		25,0 -29,9		25,0 -29,9		25,0 -29,9		25,0 -29,9

		30,0- 34,9		30,0- 34,9		30,0- 34,9		30,0- 34,9		30,0- 34,9		30,0- 34,9

		35,0 - 39,9		35,0 - 39,9		35,0 - 39,9		35,0 - 39,9		35,0 - 39,9		35,0 - 39,9

		40-		40-		40-		40-		40-		40-
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Esetszámok

		

						2011-2018 összesített adatai

						Korcsoport		Férfi		Nő		Összes

						18-25		4,443		5,684		10,127

						26-35		14,744		14,035		28,779

						36-45		13,495		14,735		28,230

						46-55		8,252		11,942		20,194

						56-65		5,385		7,826		13,211

						66-75		1,492		2,836		4,328

						Összes		47,811		57,058		104,869





Hypertonia 

		A beteg által ismert magasvérnyomás

		"Ismert-e magasvérnyomásos betegsége?"

		Mindhárom paraméter (BMI, haskörfogat, testzsír%) kiválóan igazolja az elhízás és a hypertonia összefüggését.

		Férfi																		Férfi												Férfi

		Korcsoport		BMI kg/m2												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<94		94-101		102-110		>110						<18,65		18,65-23,15		<23,15

				Hypertonia gyakoriság %																		Hypertonia gyakoriság %												Hypertonia gyakoriság %

		18-25		0.7		6.1		10.4		20.4		25.9		26.9		9.0				18-25		6.2		9.1		19.2		27.5				18-25		6.6		10.1		14.3

		26-35		3.9		5.3		11.3		19.6		32.3		32.4		10.8				26-35		6.4		10.1		15.5		27.6				26-35		6.3		9.5		15.7

		36-45		8.2		7.4		14.8		28.8		43.0		48.1		17.3				36-45		8.1		14.2		23.3		38.7				36-45		8.0		12.1		24.3

		46-55		22.8		16.2		28.8		44.2		59.1		63.2		33.2				46-55		16.6		27.1		37.3		52.2				46-55		16.8		23.9		40.1

		56-65		19.1		32.5		47.3		63.2		72.3		79.2		51.2				56-65		32.7		42.1		54.8		68.4				56-65		29.1		40.6		56.1

		66-75		33.3		37.1		59.5		72.4		73.6		63.7		60.0				66-75		39.7		54.7		59.2		74.6				66-75		36.7		46.9		64.2

		Nő																		Nő												Nő

		Korcsoport		BMI												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<80		80-88		89-102		>102						<28,9		28,9-33,3		<33,3

				Hypertonia gyakoriság %																		Hypertonia gyakoriság %												Hypertonia gyakoriság %

		18-25		1.7		2.6		5.7		7.1		13.3		11.5		3.3				18-25		1.9		3.7		4.7		10.1				18-25		2.5		2.1		5.9

		26-35		0.9		2.7		5.8		10.6		14.8		21.8		4.3				26-35		2.3		3.2		5.4		14.9				26-35		2.4		3.3		7.7

		36-45		3.4		5.8		12.9		24.5		35.1		48.5		12.3				36-45		4.6		7.6		13.0		31.6				36-45		5.8		9.1		19.1

		46-55		14.4		17.1		31.5		47.1		58.8		68.5		32.3				46-55		13.9		18.4		32.6		52.3				46-55		16.7		22.9		40.3

		56-65		32.9		33.6		48.5		63.5		74.4		78.7		50.7				56-65		25.7		34.8		48.2		66.0				56-65		31		41.4		55.8

		66-75		28.5		49.7		66.4		75.6		78.4		84.1		65.7				66-75		42.7		49.3		64.1		75.7				66-75		47.0		59.5		69.2





Diabetes 

				A beteg által ismert diabetes

				"2-es típusú cukorbeteg-e?"

		Mindhárom paraméter (BMI, haskörfogat, testzsír%)  mutat összefüggést az elhízás és a hypertonia összefüggését.

				Férfi																		Férfi												Férfi

				Korcsoport		BMI kg/m2												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<94		94-101		102-110		>110						<18,65		18,65-23,15		<23,15

						Diabetes gyakoriság %																		Diabetes gyakoriság %												Diabetes gyakoriság %

				18-25		0.0		1.0		1.1		0.3		1.1		2.5		1.0				18-25		1.0		1.1		1.0		1.2				18-25		0.9		1.4		1.0

				26-35		0.7		0.9		1.2		1.3		2.7		4.5		1.2				26-35		0.1		1.2		1.3		2.1				26-35		1.1		0.6		1.6

				36-45		1.3		1.2		1.9		3.4		5.2		10.5		2.3				36-45		1.3		1.9		2.5		5.2				36-45		1.5		1.4		3.1

				46-55		4.7		3.9		5.4		9.7		15.5		13.2		7.0				46-55		3.6		4.5		7.6		13.0				46-55		5.1		4.2		8.5

				56-65		9.0		6.9		9.7		19.4		26.4		29.6		13.3				56-65		5.8		8.1		11.5		22.1				56-65		8.5		9.3		15.1

				66-75		0.0		12.4		19.1		27.1		33.7		31.6		21.0				66-75		11.7		17.2		18.8		32.0				66-75		16.0		15.2		22.3

				Nő																		Nő												Nő

				Korcsoport		BMI												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<80		80-88		89-102		>102						<28,9		28,9-33,3		<33,3

						Diabetes gyakoriság %																		Diabetes gyakoriság %												Diabetes gyakoriság %

				18-25		0.4		1.2		1.8		2.6		2.7		2.9		1.3				18-25		1.0		1.8		1.8		1.5				18-25		0.9		1.3		1.1

				26-35		1.6		1.6		2.6		3.4		5.5		8.9		2.0				26-35		1.6		1.5		2.5		4.6				26-35		1.2		1.1		3.2

				36-45		1.3		1.9		2.6		4.5		7.3		13.7		2.8				36-45		1.7		1.9		2.4		6.1				36-45		1.6		2.2		4.1

				46-55		4.1		1.1		4.7		8.2		12.7		18.7		5.3				46-55		2.2		2.0		4.5		10.8				46-55		2.7		3.0		6.9

				56-65		7.1		4.9		9.5		16.6		21.7		32.0		11.3				56-65		5.0		4.8		8.9		19.3				56-65		5.3		6.1		13.3

				66-75		6.9		9.4		18.1		24.6		36.4		36.1		19.5				66-75		5.5		10.4		15.7		29.4				66-75		13.0		14.6		21.4





Munka1

		

		35,0 - 39,9		40-

		1.1		2.5

		2.7		4.5

		5.2		10.5

		15.5		13.2

		26.4		29.6

		33.7		31.6

		35,0 - 39,9		40-

		2.7		2.9

		5.5		8.9

		7.3		13.7

		12.7		18.7

		21.7		32.0

		36.4		36.1





Munka1

		0		0		0		0



35,0 - 39,9

40-



Munka2

		0		0		0		0



35,0 - 39,9

40-



Munka3

		Férfi				Haskörfogat cm								Hypertonia gyakoriság %

				<94		94-101		102-110		>110

		18-25		6.2		9.1		19.2		27.5

		26-35		6.4		10.1		15.5		27.6

		36-45		8.1		14.2		23.3		38.7

		46-55		16.6		27.1		37.3		52.2

		56-65		32.7		42.1		54.8		68.4

		66-75		39.7		54.7		59.2		74.6

		Nő

				<80		80-88		89-102		>102

		18-25		1.9		3.7		4.7		10.1

		26-35		2.3		3.2		5.4		14.9

		36-45		4.6		7.6		13.0		31.6

		46-55		13.9		18.4		32.6		52.3

		56-65		25.7		34.8		48.2		66.0

		66-75		42.7		49.3		64.1		75.7

						Hypertonia gyakoriság %

		Férfi

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

		18-25		0.7		6.1		10.4		20.4		25.9		26.9

		26-35		3.9		5.3		11.3		19.6		32.3		32.4

		36-45		8.2		7.4		14.8		28.8		43.0		48.1

		46-55		22.8		16.2		28.8		44.2		59.1		63.2

		56-65		19.1		32.5		47.3		63.2		72.3		79.2

		66-75		33.3		37.1		59.5		72.4		73.6		63.7

		Nő

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

		18-25		1.7		2.6		5.7		7.1		13.3		11.5

		26-35		0.9		2.7		5.8		10.6		14.8		21.8

		36-45		3.4		5.8		12.9		24.5		35.1		48.5

		46-55		14.4		17.1		31.5		47.1		58.8		68.5

		56-65		32.9		33.6		48.5		63.5		74.4		78.7

		66-75		28.5		49.7		66.4		75.6		78.4		84.1





Munka3
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Munka4
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		Férfi		Testzsír%						Hypertonia gyakoriság %

				<18,65		18,65-23,15		<23,15

		18-25		6.6		10.1		14.3

		26-35		6.3		9.5		15.7

		36-45		8.0		12.1		24.3

		46-55		16.8		23.9		40.1

		56-65		29.1		40.6		56.1

		66-75		36.7		46.9		64.2

		Nő

				<28,9		28,9-33,3		<33,3

		18-25		2.5		2.1		5.9

		26-35		2.4		3.3		7.7

		36-45		5.8		9.1		19.1

		46-55		16.7		22.9		40.3

		56-65		31		41.4		55.8

		66-75		47.0		59.5		69.2
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18-25

26-35

36-45

46-55
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66-75



		Férfi						Diabetes gyakoriság %

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

		18-25		0.0		1.0		1.1		0.3		1.1		2.5

		26-35		0.7		0.9		1.2		1.3		2.7		4.5

		36-45		1.3		1.2		1.9		3.4		5.2		10.5

		46-55		4.7		3.9		5.4		9.7		15.5		13.2

		56-65		9.0		6.9		9.7		19.4		26.4		29.6

		66-75		0.0		12.4		19.1		27.1		33.7		31.6

		Nő

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

		18-25		0.4		1.2		1.8		2.6		2.7		2.9

		26-35		1.6		1.6		2.6		3.4		5.5		8.9

		36-45		1.3		1.9		2.6		4.5		7.3		13.7

		46-55		4.1		1.1		4.7		8.2		12.7		18.7

		56-65		7.1		4.9		9.5		16.6		21.7		32.0

		66-75		6.9		9.4		18.1		24.6		36.4		36.1

				Diabetes gyakoriság %

		Férfi				Haskörfogat cm

				<94		94-101		102-110		>110

		18-25		1.0		1.1		1.0		1.2

		26-35		0.1		1.2		1.3		2.1

		36-45		1.3		1.9		2.5		5.2

		46-55		3.6		4.5		7.6		13.0

		56-65		5.8		8.1		11.5		22.1

		66-75		11.7		17.2		18.8		32.0

		Nő

				<80		80-88		89-102		>102

		18-25		1.0		1.8		1.8		1.5

		26-35		1.6		1.5		2.5		4.6

		36-45		1.7		1.9		2.4		6.1

		46-55		2.2		2.0		4.5		10.8

		56-65		5.0		4.8		8.9		19.3

		66-75		5.5		10.4		15.7		29.4

				Testzsír%

		Férfi

				<18,65		18,65-23,15		<23,15

		18-25		0.9		1.4		1.0

		26-35		1.1		0.6		1.6

		36-45		1.5		1.4		3.1

		46-55		5.1		4.2		8.5

		56-65		8.5		9.3		15.1

		66-75		16.0		15.2		22.3

		Nő

				<28,9		28,9-33,3		<33,3

		18-25		0.9		1.3		1.1

		26-35		1.2		1.1		3.2

		36-45		1.6		2.2		4.1

		46-55		2.7		3.0		6.9

		56-65		5.3		6.1		13.3

		66-75		13.0		14.6		21.4
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Diagram1

		18,5  alatt		18,5  alatt		18,5  alatt		18,5  alatt		18,5  alatt		18,5  alatt
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Esetszámok

		

						2011-2018 összesített adatai

						Korcsoport		Férfi		Nő		Összes

						18-25		4,443		5,684		10,127

						26-35		14,744		14,035		28,779

						36-45		13,495		14,735		28,230

						46-55		8,252		11,942		20,194

						56-65		5,385		7,826		13,211

						66-75		1,492		2,836		4,328

						Összes		47,811		57,058		104,869





Hypertonia 

		A beteg által ismert magasvérnyomás

		"Ismert-e magasvérnyomásos betegsége?"

		Mindhárom paraméter (BMI, haskörfogat, testzsír%) kiválóan igazolja az elhízás és a hypertonia összefüggését.

		Férfi																		Férfi												Férfi

		Korcsoport		BMI kg/m2												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<94		94-101		102-110		>110						<18,65		18,65-23,15		<23,15

				Hypertonia gyakoriság %																		Hypertonia gyakoriság %												Hypertonia gyakoriság %

		18-25		0.7		6.1		10.4		20.4		25.9		26.9		9.0				18-25		6.2		9.1		19.2		27.5				18-25		6.6		10.1		14.3

		26-35		3.9		5.3		11.3		19.6		32.3		32.4		10.8				26-35		6.4		10.1		15.5		27.6				26-35		6.3		9.5		15.7

		36-45		8.2		7.4		14.8		28.8		43.0		48.1		17.3				36-45		8.1		14.2		23.3		38.7				36-45		8.0		12.1		24.3

		46-55		22.8		16.2		28.8		44.2		59.1		63.2		33.2				46-55		16.6		27.1		37.3		52.2				46-55		16.8		23.9		40.1

		56-65		19.1		32.5		47.3		63.2		72.3		79.2		51.2				56-65		32.7		42.1		54.8		68.4				56-65		29.1		40.6		56.1

		66-75		33.3		37.1		59.5		72.4		73.6		63.7		60.0				66-75		39.7		54.7		59.2		74.6				66-75		36.7		46.9		64.2

		Nő																		Nő												Nő

		Korcsoport		BMI												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<80		80-88		89-102		>102						<28,9		28,9-33,3		<33,3

				Hypertonia gyakoriság %																		Hypertonia gyakoriság %												Hypertonia gyakoriság %

		18-25		1.7		2.6		5.7		7.1		13.3		11.5		3.3				18-25		1.9		3.7		4.7		10.1				18-25		2.5		2.1		5.9

		26-35		0.9		2.7		5.8		10.6		14.8		21.8		4.3				26-35		2.3		3.2		5.4		14.9				26-35		2.4		3.3		7.7

		36-45		3.4		5.8		12.9		24.5		35.1		48.5		12.3				36-45		4.6		7.6		13.0		31.6				36-45		5.8		9.1		19.1

		46-55		14.4		17.1		31.5		47.1		58.8		68.5		32.3				46-55		13.9		18.4		32.6		52.3				46-55		16.7		22.9		40.3

		56-65		32.9		33.6		48.5		63.5		74.4		78.7		50.7				56-65		25.7		34.8		48.2		66.0				56-65		31		41.4		55.8

		66-75		28.5		49.7		66.4		75.6		78.4		84.1		65.7				66-75		42.7		49.3		64.1		75.7				66-75		47.0		59.5		69.2





Diabetes 

				A beteg által ismert diabetes

				"2-es típusú cukorbeteg-e?"

		Mindhárom paraméter (BMI, haskörfogat, testzsír%)  mutat összefüggést az elhízás és a hypertonia összefüggését.

				Férfi																		Férfi												Férfi

				Korcsoport		BMI kg/m2												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<94		94-101		102-110		>110						<18,65		18,65-23,15		<23,15

						Diabetes gyakoriság %																		Diabetes gyakoriság %												Diabetes gyakoriság %

				18-25		0.0		1.0		1.1		0.3		1.1		2.5		1.0				18-25		1.0		1.1		1.0		1.2				18-25		0.9		1.4		1.0

				26-35		0.7		0.9		1.2		1.3		2.7		4.5		1.2				26-35		0.1		1.2		1.3		2.1				26-35		1.1		0.6		1.6

				36-45		1.3		1.2		1.9		3.4		5.2		10.5		2.3				36-45		1.3		1.9		2.5		5.2				36-45		1.5		1.4		3.1

				46-55		4.7		3.9		5.4		9.7		15.5		13.2		7.0				46-55		3.6		4.5		7.6		13.0				46-55		5.1		4.2		8.5

				56-65		9.0		6.9		9.7		19.4		26.4		29.6		13.3				56-65		5.8		8.1		11.5		22.1				56-65		8.5		9.3		15.1

				66-75		0.0		12.4		19.1		27.1		33.7		31.6		21.0				66-75		11.7		17.2		18.8		32.0				66-75		16.0		15.2		22.3

				Nő																		Nő												Nő

				Korcsoport		BMI												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<80		80-88		89-102		>102						<28,9		28,9-33,3		<33,3

						Diabetes gyakoriság %																		Diabetes gyakoriság %												Diabetes gyakoriság %

				18-25		0.4		1.2		1.8		2.6		2.7		2.9		1.3				18-25		1.0		1.8		1.8		1.5				18-25		0.9		1.3		1.1

				26-35		1.6		1.6		2.6		3.4		5.5		8.9		2.0				26-35		1.6		1.5		2.5		4.6				26-35		1.2		1.1		3.2

				36-45		1.3		1.9		2.6		4.5		7.3		13.7		2.8				36-45		1.7		1.9		2.4		6.1				36-45		1.6		2.2		4.1

				46-55		4.1		1.1		4.7		8.2		12.7		18.7		5.3				46-55		2.2		2.0		4.5		10.8				46-55		2.7		3.0		6.9

				56-65		7.1		4.9		9.5		16.6		21.7		32.0		11.3				56-65		5.0		4.8		8.9		19.3				56-65		5.3		6.1		13.3

				66-75		6.9		9.4		18.1		24.6		36.4		36.1		19.5				66-75		5.5		10.4		15.7		29.4				66-75		13.0		14.6		21.4





Munka1

		

		35,0 - 39,9		40-

		1.1		2.5

		2.7		4.5

		5.2		10.5

		15.5		13.2

		26.4		29.6

		33.7		31.6

		35,0 - 39,9		40-

		2.7		2.9

		5.5		8.9

		7.3		13.7

		12.7		18.7

		21.7		32.0

		36.4		36.1





Munka1

		0		0		0		0



35,0 - 39,9

40-



Munka2

		0		0		0		0



35,0 - 39,9

40-



Munka3

		Férfi				Haskörfogat cm								Hypertonia gyakoriság %

				<94		94-101		102-110		>110

		18-25		6.2		9.1		19.2		27.5

		26-35		6.4		10.1		15.5		27.6

		36-45		8.1		14.2		23.3		38.7

		46-55		16.6		27.1		37.3		52.2

		56-65		32.7		42.1		54.8		68.4

		66-75		39.7		54.7		59.2		74.6

		Nő

				<80		80-88		89-102		>102

		18-25		1.9		3.7		4.7		10.1

		26-35		2.3		3.2		5.4		14.9

		36-45		4.6		7.6		13.0		31.6

		46-55		13.9		18.4		32.6		52.3

		56-65		25.7		34.8		48.2		66.0

		66-75		42.7		49.3		64.1		75.7

						Hypertonia gyakoriság %

		Férfi

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

		18-25		0.7		6.1		10.4		20.4		25.9		26.9

		26-35		3.9		5.3		11.3		19.6		32.3		32.4

		36-45		8.2		7.4		14.8		28.8		43.0		48.1

		46-55		22.8		16.2		28.8		44.2		59.1		63.2

		56-65		19.1		32.5		47.3		63.2		72.3		79.2

		66-75		33.3		37.1		59.5		72.4		73.6		63.7

		Nő

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

		18-25		1.7		2.6		5.7		7.1		13.3		11.5

		26-35		0.9		2.7		5.8		10.6		14.8		21.8

		36-45		3.4		5.8		12.9		24.5		35.1		48.5

		46-55		14.4		17.1		31.5		47.1		58.8		68.5

		56-65		32.9		33.6		48.5		63.5		74.4		78.7

		66-75		28.5		49.7		66.4		75.6		78.4		84.1





Munka3

		



18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75



Munka4

		



18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75



		



18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75



		



18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75



		Férfi		Testzsír%						Hypertonia gyakoriság %

				<18,65		18,65-23,15		<23,15

		18-25		6.6		10.1		14.3

		26-35		6.3		9.5		15.7

		36-45		8.0		12.1		24.3

		46-55		16.8		23.9		40.1

		56-65		29.1		40.6		56.1

		66-75		36.7		46.9		64.2

		Nő

				<28,9		28,9-33,3		<33,3

		18-25		2.5		2.1		5.9

		26-35		2.4		3.3		7.7

		36-45		5.8		9.1		19.1

		46-55		16.7		22.9		40.3

		56-65		31		41.4		55.8

		66-75		47.0		59.5		69.2





		



18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75



		



18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75



		Férfi						Diabetes gyakoriság %

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

		18-25		0.0		1.0		1.1		0.3		1.1		2.5

		26-35		0.7		0.9		1.2		1.3		2.7		4.5

		36-45		1.3		1.2		1.9		3.4		5.2		10.5

		46-55		4.7		3.9		5.4		9.7		15.5		13.2

		56-65		9.0		6.9		9.7		19.4		26.4		29.6

		66-75		0.0		12.4		19.1		27.1		33.7		31.6

		Nő

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

		18-25		0.4		1.2		1.8		2.6		2.7		2.9

		26-35		1.6		1.6		2.6		3.4		5.5		8.9

		36-45		1.3		1.9		2.6		4.5		7.3		13.7

		46-55		4.1		1.1		4.7		8.2		12.7		18.7

		56-65		7.1		4.9		9.5		16.6		21.7		32.0

		66-75		6.9		9.4		18.1		24.6		36.4		36.1

				Diabetes gyakoriság %

		Férfi				Haskörfogat cm

				<94		94-101		102-110		>110

		18-25		1.0		1.1		1.0		1.2

		26-35		0.1		1.2		1.3		2.1

		36-45		1.3		1.9		2.5		5.2

		46-55		3.6		4.5		7.6		13.0

		56-65		5.8		8.1		11.5		22.1

		66-75		11.7		17.2		18.8		32.0

		Nő

				<80		80-88		89-102		>102

		18-25		1.0		1.8		1.8		1.5

		26-35		1.6		1.5		2.5		4.6

		36-45		1.7		1.9		2.4		6.1

		46-55		2.2		2.0		4.5		10.8

		56-65		5.0		4.8		8.9		19.3

		66-75		5.5		10.4		15.7		29.4

				Testzsír%

		Férfi

				<18,65		18,65-23,15		<23,15

		18-25		0.9		1.4		1.0

		26-35		1.1		0.6		1.6

		36-45		1.5		1.4		3.1

		46-55		5.1		4.2		8.5

		56-65		8.5		9.3		15.1

		66-75		16.0		15.2		22.3

		Nő

				<28,9		28,9-33,3		<33,3

		18-25		0.9		1.3		1.1

		26-35		1.2		1.1		3.2

		36-45		1.6		2.2		4.1

		46-55		2.7		3.0		6.9

		56-65		5.3		6.1		13.3

		66-75		13.0		14.6		21.4
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Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő értéke (%)

BMI testzsír%, nemek és életkor csoportok szerint

Férfiak                                                                              NőkBMI
>35
kg/m2

BF%
NS

18-25 é     
(!)


Diagram1

		<18,65		<18,65		<18,65		<18,65		<18,65		<18,65
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Esetszámok

		

						2011-2018 összesített adatai

						Korcsoport		Férfi		Nő		Összes

						18-25		4,443		5,684		10,127

						26-35		14,744		14,035		28,779

						36-45		13,495		14,735		28,230

						46-55		8,252		11,942		20,194

						56-65		5,385		7,826		13,211

						66-75		1,492		2,836		4,328

						Összes		47,811		57,058		104,869





COPD kérdőív

		

				COPD kérdőíves teszt kiértékelése (MÁESzP)

				Az elhízás egyik rizikófaktora a krónikus légzőszervi betegségeknek.

				Az alábbi BMI adatok csak a 45 éven felüli korcsoportokban támasztják alá ezt.

				Figyelemre méltó a sovány csoportok emelkedett értékei, valószínűleg ezek közü																A haskörfogatnál kb. ugyanaz az a tendencia, mint a BMI-nél.														A testzsír% nem mutat összefüggést a COPD-al

				sokan dohányoznak.

				Férfi																		Férfi												Férfi

				Korcsoport		BMI kg/m2												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<94		94-101		102-110		>110						<18,65		18,65-23,15		<23,15

						COPD kérdőív eltérő érték																		COPD kérdőív eltérő érték												COPD kérdőív eltérő érték

				18-25		5.4		2.2		2.6		3.9		2.5		4.4		2.6				18-25		2.7		2.3		3.7		2.9				18-25		2.4		2.4		2.5

				26-35		3.1		3.5		2.8		4.1		6.0		5.6		3.4				26-35		3.3		2.8		4.4		5.5				26-35		3.5		2.9		3.6

				36-45		15.6		5.1		4.5		5.1		7.7		6.2		5.2				36-45		4.6		4.8		5.9		7.2				36-45		5.5		4.8		5.2

				46-55		32.1		10.9		7.3		7.4		6.8		11.5		8.1				46-55		9.8		6.5		8.0		9.1				46-55		10.1		7.8		7.4

				56-65		29.2		12.7		7.7		7.4		11.5		10.2		9.0				56-65		10.7		7.1		7.5		9.8				56-65		14.6		8.6		8.1

				66-75		0.0		7.9		6.0		5.6		7.9		8.7		6.4				66-75		7.4		5.6		6.5		6.0				66-75		9.8		6.7		6.2

				Nő																		Nő												Nő

				Korcsoport		BMI												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<80		80-88		89-102		>102						<28,9		28,9-33,3		<33,3

						COPD kérdőív eltérő érték																		COPD kérdőív eltérő érték												COPD kérdőív eltérő érték

				18-25		1.9		2.4		2.6		3.0		3.2		5.0		2.5				18-25		2.2		2.6		2.8		3.4				18-25		2.3		2.0		3.1

				26-35		2.3		2.5		3.4		3.8		4.9		3.9		2.8				26-35		2.3		2.8		3.6		4.3				26-35		2.9		2.5		3.1

				36-45		6.8		4.4		5.6		5.3		5.4		8.9		5.0				36-45		4.4		4.4		5.4		5.1				36-45		5.0		4.8		5.1

				46-55		20.3		9.9		8.1		9.7		8.4		11.3		9.6				46-55		9.4		9.2		9.5		9.1				46-55		11.7		10.1		8.8

				56-65		22.5		10.4		8.7		8.5		7.7		13.7		9.3				56-65		10.0		9.8		8.7		9.5				56-65		11.9		10.0		8.7

				66-75		9.4		7.6		6.9		6.2		10.6		17.4		7.4				66-75		4.6		8.5		6.1		8.4				66-75		10.2		7.2		7.0





Munka1

				Férfi						COPD kérdőív eltérő érték

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

				18-25		5.4		2.2		2.6		3.9		2.5		4.4

				26-35		3.1		3.5		2.8		4.1		6.0		5.6

				36-45		15.6		5.1		4.5		5.1		7.7		6.2

				46-55		32.1		10.9		7.3		7.4		6.8		11.5

				56-65		29.2		12.7		7.7		7.4		11.5		10.2

				66-75		0.0		7.9		6.0		5.6		7.9		8.7

				Nő

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

				18-25		1.9		2.4		2.6		3.0		3.2		5.0

				26-35		2.3		2.5		3.4		3.8		4.9		3.9

				36-45		6.8		4.4		5.6		5.3		5.4		8.9

				46-55		20.3		9.9		8.1		9.7		8.4		11.3

				56-65		22.5		10.4		8.7		8.5		7.7		13.7

				66-75		9.4		7.6		6.9		6.2		10.6		17.4

						COPD kérdőív eltérő érték

				Férfi				Testzsír%

						<18,65		18,65-23,15		<23,15

				18-25		2.4		2.4		2.5

				26-35		3.5		2.9		3.6

				36-45		5.5		4.8		5.2

				46-55		10.1		7.8		7.4

				56-65		14.6		8.6		8.1

				66-75		9.8		6.7		6.2

				Nő

						<28,9		28,9-33,3		<33,3

				18-25		2.3		2.0		3.1

				26-35		2.9		2.5		3.1

				36-45		5.0		4.8		5.1

				46-55		11.7		10.1		8.8

				56-65		11.9		10.0		8.7

				66-75		10.2		7.2		7.0
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				Szív érrenddszeri vizsgálat kiértékelése (MÁESZP)

				Az értékelés módszertanát nem ismerem, így nem tudom megítélni, az eltérő eredmények

				gyakoriságát (%-át) , első látásra igen alacsonynak tűnnek.

				Talán a BMI 35,0 feletti csoportokban mutatható ki valamilyen tendencia

				A fiatalabb korcsoportokban a  soványaknál magasabb az érték.																		Hasonló eredmény, mint a BMI-nél												Testzsír%-kal nincs összefügggés

				Férfi																		Férfi												Férfi

				Korcsoport		BMI kg/m2												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<94		94-101		102-110		>110						<18,65		18,65-23,15		<23,15

						Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény																		Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény												Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény

				18-25		9.4		6.2		5.3		4.9		8.8		14.5		6.1				18-25		6.2		5.8		5.9		6.7				18-25		6.5		5.5		5.8

				26-35		6.2		5.2		5.5		5.4		7.6		9.3		5.5				26-35		5.4		5.5		5.0		6.1				26-35		5.6		4.4		5.9

				36-45		5.9		5.4		5.2		6.3		8.4		9.9		5.7				36-45		5.3		5.5		5.6		7.6				36-45		5.5		6.1		5.7

				46-55		6.9		7.3		6.8		8.4		8.6		9.9		7.5				46-55		6.3		7.1		7.5		9.4				46-55		8.5		6.3		7.6

				56-65		4.0		10.4		9.7		8.9		8.7		10.7		9.5				56-65		10.7		9.3		9.3		9.7				56-65		12.0		9.4		9.2

				66-75		-		15.1		11.3		13.5		19.1		8.7		12.9				66-75		10.1		12.4		11.0		15.4				66-75		15.4		15.1		12.2

				Nő																		Nő												Nő

				Korcsoport		BMI												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<80		80-88		89-102		>102						<28,9		28,9-33,3		<33,3

						Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény																		Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény												Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény

				18-25		6.1		4.9		5.4		6.2		3.2		9.5		5.2				18-25		5.6		3.9		5.4		3.1				18-25		4.9		4.1		5.7

				26-35		4.9		5.3		4.1		6.1		8.3		8.2		5.3				26-35		5.4		4.8		5.5		6.5				26-35		5.6		5.3		5.2

				36-45		4.5		5.0		5.1		5.6		7.4		8.2		5.3				36-45		4.7		5.1		5.6		6.2				36-45		5.1		5.4		5.4

				46-55		8.0		6.3		6.1		6.4		6.7		8.2		6.3				46-55		6.5		5.9		6.6		6.4				46-55		6.8		6.8		6.1

				56-65		9.4		7.8		6.9		8.5		8.4		10.4		7.7				56-65		7.2		5.5		7.6		8.8				56-65		9.0		6.5		7.8

				66-75		18.7		10.4		9.1		10.5		11.1		12.9		10.4				66-75		8.9		10.9		9.6		11.9				66-75		11.5		12.5		10.2





		Férfi				Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

		18-25		9.4		6.2		5.3		4.9		8.8		14.5		6.1

		26-35		6.2		5.2		5.5		5.4		7.6		9.3		5.5

		36-45		5.9		5.4		5.2		6.3		8.4		9.9		5.7

		46-55		6.9		7.3		6.8		8.4		8.6		9.9		7.5

		56-65		4.0		10.4		9.7		8.9		8.7		10.7		9.5

		66-75		-		15.1		11.3		13.5		19.1		8.7		12.9

		Nő

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-						30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

		18-25		6.1		4.9		5.4		6.2		3.2		9.5		5.2				6.2		3.2		9.5

		26-35		4.9		5.3		4.1		6.1		8.3		8.2		5.3				6.1		8.3		8.2

		36-45		4.5		5.0		5.1		5.6		7.4		8.2		5.3				5.6		7.4		8.2

		46-55		8.0		6.3		6.1		6.4		6.7		8.2		6.3				6.4		6.7		8.2

		56-65		9.4		7.8		6.9		8.5		8.4		10.4		7.7				8.5		8.4		10.4

		66-75		18.7		10.4		9.1		10.5		11.1		12.9		10.4				10.5		11.1		12.9

				Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény

		Férfi		Testzsír%

				<18,65		18,65-23,15		<23,15

		18-25		6.5		5.5		5.8

		26-35		5.6		4.4		5.9

		36-45		5.5		6.1		5.7

		46-55		8.5		6.3		7.6

		56-65		12.0		9.4		9.2

		66-75		15.4		15.1		12.2

		Nő

				<28,9		28,9-33,3		<33,3

		18-25		4.9		4.1		5.7

		26-35		5.6		5.3		5.2

		36-45		5.1		5.4		5.4

		46-55		6.8		6.8		6.1

		56-65		9.0		6.5		7.8

		66-75		11.5		12.5		10.2
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Diagram1
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Esetszámok

		

						2011-2018 összesített adatai

						Korcsoport		Férfi		Nő		Összes

						18-25		4,443		5,684		10,127

						26-35		14,744		14,035		28,779

						36-45		13,495		14,735		28,230

						46-55		8,252		11,942		20,194

						56-65		5,385		7,826		13,211

						66-75		1,492		2,836		4,328

						Összes		47,811		57,058		104,869





COPD kérdőív

		

				COPD kérdőíves teszt kiértékelése (MÁESzP)

				Az elhízás egyik rizikófaktora a krónikus légzőszervi betegségeknek.

				Az alábbi BMI adatok csak a 45 éven felüli korcsoportokban támasztják alá ezt.

				Figyelemre méltó a sovány csoportok emelkedett értékei, valószínűleg ezek közü																A haskörfogatnál kb. ugyanaz az a tendencia, mint a BMI-nél.														A testzsír% nem mutat összefüggést a COPD-al

				sokan dohányoznak.

				Férfi																		Férfi												Férfi

				Korcsoport		BMI kg/m2												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<94		94-101		102-110		>110						<18,65		18,65-23,15		<23,15

						COPD kérdőív eltérő érték																		COPD kérdőív eltérő érték												COPD kérdőív eltérő érték

				18-25		5.4		2.2		2.6		3.9		2.5		4.4		2.6				18-25		2.7		2.3		3.7		2.9				18-25		2.4		2.4		2.5

				26-35		3.1		3.5		2.8		4.1		6.0		5.6		3.4				26-35		3.3		2.8		4.4		5.5				26-35		3.5		2.9		3.6

				36-45		15.6		5.1		4.5		5.1		7.7		6.2		5.2				36-45		4.6		4.8		5.9		7.2				36-45		5.5		4.8		5.2

				46-55		32.1		10.9		7.3		7.4		6.8		11.5		8.1				46-55		9.8		6.5		8.0		9.1				46-55		10.1		7.8		7.4

				56-65		29.2		12.7		7.7		7.4		11.5		10.2		9.0				56-65		10.7		7.1		7.5		9.8				56-65		14.6		8.6		8.1

				66-75		0.0		7.9		6.0		5.6		7.9		8.7		6.4				66-75		7.4		5.6		6.5		6.0				66-75		9.8		6.7		6.2

				Nő																		Nő												Nő

				Korcsoport		BMI												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<80		80-88		89-102		>102						<28,9		28,9-33,3		<33,3

						COPD kérdőív eltérő érték																		COPD kérdőív eltérő érték												COPD kérdőív eltérő érték

				18-25		1.9		2.4		2.6		3.0		3.2		5.0		2.5				18-25		2.2		2.6		2.8		3.4				18-25		2.3		2.0		3.1

				26-35		2.3		2.5		3.4		3.8		4.9		3.9		2.8				26-35		2.3		2.8		3.6		4.3				26-35		2.9		2.5		3.1

				36-45		6.8		4.4		5.6		5.3		5.4		8.9		5.0				36-45		4.4		4.4		5.4		5.1				36-45		5.0		4.8		5.1

				46-55		20.3		9.9		8.1		9.7		8.4		11.3		9.6				46-55		9.4		9.2		9.5		9.1				46-55		11.7		10.1		8.8

				56-65		22.5		10.4		8.7		8.5		7.7		13.7		9.3				56-65		10.0		9.8		8.7		9.5				56-65		11.9		10.0		8.7

				66-75		9.4		7.6		6.9		6.2		10.6		17.4		7.4				66-75		4.6		8.5		6.1		8.4				66-75		10.2		7.2		7.0





Munka1

				Férfi						COPD kérdőív eltérő érték

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

				18-25		5.4		2.2		2.6		3.9		2.5		4.4

				26-35		3.1		3.5		2.8		4.1		6.0		5.6

				36-45		15.6		5.1		4.5		5.1		7.7		6.2

				46-55		32.1		10.9		7.3		7.4		6.8		11.5

				56-65		29.2		12.7		7.7		7.4		11.5		10.2

				66-75		0.0		7.9		6.0		5.6		7.9		8.7

				Nő

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

				18-25		1.9		2.4		2.6		3.0		3.2		5.0

				26-35		2.3		2.5		3.4		3.8		4.9		3.9

				36-45		6.8		4.4		5.6		5.3		5.4		8.9

				46-55		20.3		9.9		8.1		9.7		8.4		11.3

				56-65		22.5		10.4		8.7		8.5		7.7		13.7

				66-75		9.4		7.6		6.9		6.2		10.6		17.4

						COPD kérdőív eltérő érték

				Férfi				Testzsír%

						<18,65		18,65-23,15		<23,15

				18-25		2.4		2.4		2.5

				26-35		3.5		2.9		3.6

				36-45		5.5		4.8		5.2

				46-55		10.1		7.8		7.4

				56-65		14.6		8.6		8.1

				66-75		9.8		6.7		6.2

				Nő

						<28,9		28,9-33,3		<33,3

				18-25		2.3		2.0		3.1

				26-35		2.9		2.5		3.1

				36-45		5.0		4.8		5.1

				46-55		11.7		10.1		8.8

				56-65		11.9		10.0		8.7

				66-75		10.2		7.2		7.0
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				Szív érrenddszeri vizsgálat kiértékelése (MÁESZP)

				Az értékelés módszertanát nem ismerem, így nem tudom megítélni, az eltérő eredmények

				gyakoriságát (%-át) , első látásra igen alacsonynak tűnnek.

				Talán a BMI 35,0 feletti csoportokban mutatható ki valamilyen tendencia

				A fiatalabb korcsoportokban a  soványaknál magasabb az érték.																		Hasonló eredmény, mint a BMI-nél												Testzsír%-kal nincs összefügggés

				Férfi																		Férfi												Férfi

				Korcsoport		BMI kg/m2												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<94		94-101		102-110		>110						<18,65		18,65-23,15		<23,15

						Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény																		Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény												Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény

				18-25		9.4		6.2		5.3		4.9		8.8		14.5		6.1				18-25		6.2		5.8		5.9		6.7				18-25		6.5		5.5		5.8

				26-35		6.2		5.2		5.5		5.4		7.6		9.3		5.5				26-35		5.4		5.5		5.0		6.1				26-35		5.6		4.4		5.9

				36-45		5.9		5.4		5.2		6.3		8.4		9.9		5.7				36-45		5.3		5.5		5.6		7.6				36-45		5.5		6.1		5.7

				46-55		6.9		7.3		6.8		8.4		8.6		9.9		7.5				46-55		6.3		7.1		7.5		9.4				46-55		8.5		6.3		7.6

				56-65		4.0		10.4		9.7		8.9		8.7		10.7		9.5				56-65		10.7		9.3		9.3		9.7				56-65		12.0		9.4		9.2

				66-75		-		15.1		11.3		13.5		19.1		8.7		12.9				66-75		10.1		12.4		11.0		15.4				66-75		15.4		15.1		12.2

				Nő																		Nő												Nő

				Korcsoport		BMI												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<80		80-88		89-102		>102						<28,9		28,9-33,3		<33,3

						Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény																		Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény												Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény

				18-25		6.1		4.9		5.4		6.2		3.2		9.5		5.2				18-25		5.6		3.9		5.4		3.1				18-25		4.9		4.1		5.7

				26-35		4.9		5.3		4.1		6.1		8.3		8.2		5.3				26-35		5.4		4.8		5.5		6.5				26-35		5.6		5.3		5.2

				36-45		4.5		5.0		5.1		5.6		7.4		8.2		5.3				36-45		4.7		5.1		5.6		6.2				36-45		5.1		5.4		5.4

				46-55		8.0		6.3		6.1		6.4		6.7		8.2		6.3				46-55		6.5		5.9		6.6		6.4				46-55		6.8		6.8		6.1

				56-65		9.4		7.8		6.9		8.5		8.4		10.4		7.7				56-65		7.2		5.5		7.6		8.8				56-65		9.0		6.5		7.8

				66-75		18.7		10.4		9.1		10.5		11.1		12.9		10.4				66-75		8.9		10.9		9.6		11.9				66-75		11.5		12.5		10.2





		Férfi				Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

		18-25		9.4		6.2		5.3		4.9		8.8		14.5		6.1

		26-35		6.2		5.2		5.5		5.4		7.6		9.3		5.5

		36-45		5.9		5.4		5.2		6.3		8.4		9.9		5.7

		46-55		6.9		7.3		6.8		8.4		8.6		9.9		7.5

		56-65		4.0		10.4		9.7		8.9		8.7		10.7		9.5

		66-75		-		15.1		11.3		13.5		19.1		8.7		12.9

		Nő

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-						30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

		18-25		6.1		4.9		5.4		6.2		3.2		9.5		5.2				6.2		3.2		9.5

		26-35		4.9		5.3		4.1		6.1		8.3		8.2		5.3				6.1		8.3		8.2

		36-45		4.5		5.0		5.1		5.6		7.4		8.2		5.3				5.6		7.4		8.2

		46-55		8.0		6.3		6.1		6.4		6.7		8.2		6.3				6.4		6.7		8.2

		56-65		9.4		7.8		6.9		8.5		8.4		10.4		7.7				8.5		8.4		10.4

		66-75		18.7		10.4		9.1		10.5		11.1		12.9		10.4				10.5		11.1		12.9

				Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény

		Férfi		Testzsír%

				<18,65		18,65-23,15		<23,15

		18-25		6.5		5.5		5.8

		26-35		5.6		4.4		5.9

		36-45		5.5		6.1		5.7

		46-55		8.5		6.3		7.6

		56-65		12.0		9.4		9.2

		66-75		15.4		15.1		12.2

		Nő

				<28,9		28,9-33,3		<33,3

		18-25		4.9		4.1		5.7

		26-35		5.6		5.3		5.2

		36-45		5.1		5.4		5.4

		46-55		6.8		6.8		6.1

		56-65		9.0		6.5		7.8

		66-75		11.5		12.5		10.2
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Esetszámok

		

						2011-2018 összesített adatai

						Korcsoport		Férfi		Nő		Összes

						18-25		4,443		5,684		10,127

						26-35		14,744		14,035		28,779

						36-45		13,495		14,735		28,230

						46-55		8,252		11,942		20,194

						56-65		5,385		7,826		13,211

						66-75		1,492		2,836		4,328

						Összes		47,811		57,058		104,869





COPD kérdőív

		

				COPD kérdőíves teszt kiértékelése (MÁESzP)

				Az elhízás egyik rizikófaktora a krónikus légzőszervi betegségeknek.

				Az alábbi BMI adatok csak a 45 éven felüli korcsoportokban támasztják alá ezt.

				Figyelemre méltó a sovány csoportok emelkedett értékei, valószínűleg ezek közü																A haskörfogatnál kb. ugyanaz az a tendencia, mint a BMI-nél.														A testzsír% nem mutat összefüggést a COPD-al

				sokan dohányoznak.

				Férfi																		Férfi												Férfi

				Korcsoport		BMI kg/m2												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<94		94-101		102-110		>110						<18,65		18,65-23,15		<23,15

						COPD kérdőív eltérő érték																		COPD kérdőív eltérő érték												COPD kérdőív eltérő érték

				18-25		5.4		2.2		2.6		3.9		2.5		4.4		2.6				18-25		2.7		2.3		3.7		2.9				18-25		2.4		2.4		2.5

				26-35		3.1		3.5		2.8		4.1		6.0		5.6		3.4				26-35		3.3		2.8		4.4		5.5				26-35		3.5		2.9		3.6

				36-45		15.6		5.1		4.5		5.1		7.7		6.2		5.2				36-45		4.6		4.8		5.9		7.2				36-45		5.5		4.8		5.2

				46-55		32.1		10.9		7.3		7.4		6.8		11.5		8.1				46-55		9.8		6.5		8.0		9.1				46-55		10.1		7.8		7.4

				56-65		29.2		12.7		7.7		7.4		11.5		10.2		9.0				56-65		10.7		7.1		7.5		9.8				56-65		14.6		8.6		8.1

				66-75		0.0		7.9		6.0		5.6		7.9		8.7		6.4				66-75		7.4		5.6		6.5		6.0				66-75		9.8		6.7		6.2

				Nő																		Nő												Nő

				Korcsoport		BMI												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<80		80-88		89-102		>102						<28,9		28,9-33,3		<33,3

						COPD kérdőív eltérő érték																		COPD kérdőív eltérő érték												COPD kérdőív eltérő érték

				18-25		1.9		2.4		2.6		3.0		3.2		5.0		2.5				18-25		2.2		2.6		2.8		3.4				18-25		2.3		2.0		3.1

				26-35		2.3		2.5		3.4		3.8		4.9		3.9		2.8				26-35		2.3		2.8		3.6		4.3				26-35		2.9		2.5		3.1

				36-45		6.8		4.4		5.6		5.3		5.4		8.9		5.0				36-45		4.4		4.4		5.4		5.1				36-45		5.0		4.8		5.1

				46-55		20.3		9.9		8.1		9.7		8.4		11.3		9.6				46-55		9.4		9.2		9.5		9.1				46-55		11.7		10.1		8.8

				56-65		22.5		10.4		8.7		8.5		7.7		13.7		9.3				56-65		10.0		9.8		8.7		9.5				56-65		11.9		10.0		8.7

				66-75		9.4		7.6		6.9		6.2		10.6		17.4		7.4				66-75		4.6		8.5		6.1		8.4				66-75		10.2		7.2		7.0





Munka1

				Férfi						COPD kérdőív eltérő érték

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

				18-25		5.4		2.2		2.6		3.9		2.5		4.4

				26-35		3.1		3.5		2.8		4.1		6.0		5.6

				36-45		15.6		5.1		4.5		5.1		7.7		6.2

				46-55		32.1		10.9		7.3		7.4		6.8		11.5

				56-65		29.2		12.7		7.7		7.4		11.5		10.2

				66-75		0.0		7.9		6.0		5.6		7.9		8.7

				Nő

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

				18-25		1.9		2.4		2.6		3.0		3.2		5.0

				26-35		2.3		2.5		3.4		3.8		4.9		3.9

				36-45		6.8		4.4		5.6		5.3		5.4		8.9

				46-55		20.3		9.9		8.1		9.7		8.4		11.3

				56-65		22.5		10.4		8.7		8.5		7.7		13.7

				66-75		9.4		7.6		6.9		6.2		10.6		17.4

						COPD kérdőív eltérő érték

				Férfi				Testzsír%

						<18,65		18,65-23,15		<23,15

				18-25		2.4		2.4		2.5

				26-35		3.5		2.9		3.6

				36-45		5.5		4.8		5.2

				46-55		10.1		7.8		7.4

				56-65		14.6		8.6		8.1

				66-75		9.8		6.7		6.2

				Nő

						<28,9		28,9-33,3		<33,3

				18-25		2.3		2.0		3.1

				26-35		2.9		2.5		3.1

				36-45		5.0		4.8		5.1

				46-55		11.7		10.1		8.8

				56-65		11.9		10.0		8.7

				66-75		10.2		7.2		7.0





Munka1
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Szív- érrendszer vizsg.
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Munka2
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				Szív érrenddszeri vizsgálat kiértékelése (MÁESZP)

				Az értékelés módszertanát nem ismerem, így nem tudom megítélni, az eltérő eredmények

				gyakoriságát (%-át) , első látásra igen alacsonynak tűnnek.

				Talán a BMI 35,0 feletti csoportokban mutatható ki valamilyen tendencia

				A fiatalabb korcsoportokban a  soványaknál magasabb az érték.																		Hasonló eredmény, mint a BMI-nél												Testzsír%-kal nincs összefügggés

				Férfi																		Férfi												Férfi

				Korcsoport		BMI kg/m2												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<94		94-101		102-110		>110						<18,65		18,65-23,15		<23,15

						Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény																		Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény												Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény

				18-25		9.4		6.2		5.3		4.9		8.8		14.5		6.1				18-25		6.2		5.8		5.9		6.7				18-25		6.5		5.5		5.8

				26-35		6.2		5.2		5.5		5.4		7.6		9.3		5.5				26-35		5.4		5.5		5.0		6.1				26-35		5.6		4.4		5.9

				36-45		5.9		5.4		5.2		6.3		8.4		9.9		5.7				36-45		5.3		5.5		5.6		7.6				36-45		5.5		6.1		5.7

				46-55		6.9		7.3		6.8		8.4		8.6		9.9		7.5				46-55		6.3		7.1		7.5		9.4				46-55		8.5		6.3		7.6

				56-65		4.0		10.4		9.7		8.9		8.7		10.7		9.5				56-65		10.7		9.3		9.3		9.7				56-65		12.0		9.4		9.2

				66-75		-		15.1		11.3		13.5		19.1		8.7		12.9				66-75		10.1		12.4		11.0		15.4				66-75		15.4		15.1		12.2

				Nő																		Nő												Nő

				Korcsoport		BMI												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<80		80-88		89-102		>102						<28,9		28,9-33,3		<33,3

						Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény																		Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény												Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény

				18-25		6.1		4.9		5.4		6.2		3.2		9.5		5.2				18-25		5.6		3.9		5.4		3.1				18-25		4.9		4.1		5.7

				26-35		4.9		5.3		4.1		6.1		8.3		8.2		5.3				26-35		5.4		4.8		5.5		6.5				26-35		5.6		5.3		5.2

				36-45		4.5		5.0		5.1		5.6		7.4		8.2		5.3				36-45		4.7		5.1		5.6		6.2				36-45		5.1		5.4		5.4

				46-55		8.0		6.3		6.1		6.4		6.7		8.2		6.3				46-55		6.5		5.9		6.6		6.4				46-55		6.8		6.8		6.1

				56-65		9.4		7.8		6.9		8.5		8.4		10.4		7.7				56-65		7.2		5.5		7.6		8.8				56-65		9.0		6.5		7.8

				66-75		18.7		10.4		9.1		10.5		11.1		12.9		10.4				66-75		8.9		10.9		9.6		11.9				66-75		11.5		12.5		10.2





		Férfi				Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

		18-25		9.4		6.2		5.3		4.9		8.8		14.5		6.1

		26-35		6.2		5.2		5.5		5.4		7.6		9.3		5.5

		36-45		5.9		5.4		5.2		6.3		8.4		9.9		5.7

		46-55		6.9		7.3		6.8		8.4		8.6		9.9		7.5

		56-65		4.0		10.4		9.7		8.9		8.7		10.7		9.5

		66-75		-		15.1		11.3		13.5		19.1		8.7		12.9

		Nő

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-						30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

		18-25		6.1		4.9		5.4		6.2		3.2		9.5		5.2				6.2		3.2		9.5

		26-35		4.9		5.3		4.1		6.1		8.3		8.2		5.3				6.1		8.3		8.2

		36-45		4.5		5.0		5.1		5.6		7.4		8.2		5.3				5.6		7.4		8.2

		46-55		8.0		6.3		6.1		6.4		6.7		8.2		6.3				6.4		6.7		8.2

		56-65		9.4		7.8		6.9		8.5		8.4		10.4		7.7				8.5		8.4		10.4

		66-75		18.7		10.4		9.1		10.5		11.1		12.9		10.4				10.5		11.1		12.9

				Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény

		Férfi		Testzsír%

				<18,65		18,65-23,15		<23,15

		18-25		6.5		5.5		5.8

		26-35		5.6		4.4		5.9

		36-45		5.5		6.1		5.7

		46-55		8.5		6.3		7.6

		56-65		12.0		9.4		9.2

		66-75		15.4		15.1		12.2

		Nő

				<28,9		28,9-33,3		<33,3

		18-25		4.9		4.1		5.7

		26-35		5.6		5.3		5.2

		36-45		5.1		5.4		5.4

		46-55		6.8		6.8		6.1

		56-65		9.0		6.5		7.8

		66-75		11.5		12.5		10.2
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Diagram1
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		18,5-24,9		18,5-24,9		18,5-24,9		18,5-24,9		18,5-24,9		18,5-24,9

		25,0 -29,9		25,0 -29,9		25,0 -29,9		25,0 -29,9		25,0 -29,9		25,0 -29,9

		30,0- 34,9		30,0- 34,9		30,0- 34,9		30,0- 34,9		30,0- 34,9		30,0- 34,9

		35,0 - 39,9		35,0 - 39,9		35,0 - 39,9		35,0 - 39,9		35,0 - 39,9		35,0 - 39,9

		40-		40-		40-		40-		40-		40-
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Esetszámok

		

						2011-2018 összesített adatai

						Korcsoport		Férfi		Nő		Összes

						18-25		4,443		5,684		10,127

						26-35		14,744		14,035		28,779

						36-45		13,495		14,735		28,230

						46-55		8,252		11,942		20,194

						56-65		5,385		7,826		13,211

						66-75		1,492		2,836		4,328

						Összes		47,811		57,058		104,869





COPD kérdőív

		

				COPD kérdőíves teszt kiértékelése (MÁESzP)

				Az elhízás egyik rizikófaktora a krónikus légzőszervi betegségeknek.

				Az alábbi BMI adatok csak a 45 éven felüli korcsoportokban támasztják alá ezt.

				Figyelemre méltó a sovány csoportok emelkedett értékei, valószínűleg ezek közü																A haskörfogatnál kb. ugyanaz az a tendencia, mint a BMI-nél.														A testzsír% nem mutat összefüggést a COPD-al

				sokan dohányoznak.

				Férfi																		Férfi												Férfi

				Korcsoport		BMI kg/m2												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<94		94-101		102-110		>110						<18,65		18,65-23,15		<23,15

						COPD kérdőív eltérő érték																		COPD kérdőív eltérő érték												COPD kérdőív eltérő érték

				18-25		5.4		2.2		2.6		3.9		2.5		4.4		2.6				18-25		2.7		2.3		3.7		2.9				18-25		2.4		2.4		2.5

				26-35		3.1		3.5		2.8		4.1		6.0		5.6		3.4				26-35		3.3		2.8		4.4		5.5				26-35		3.5		2.9		3.6

				36-45		15.6		5.1		4.5		5.1		7.7		6.2		5.2				36-45		4.6		4.8		5.9		7.2				36-45		5.5		4.8		5.2

				46-55		32.1		10.9		7.3		7.4		6.8		11.5		8.1				46-55		9.8		6.5		8.0		9.1				46-55		10.1		7.8		7.4

				56-65		29.2		12.7		7.7		7.4		11.5		10.2		9.0				56-65		10.7		7.1		7.5		9.8				56-65		14.6		8.6		8.1

				66-75		0.0		7.9		6.0		5.6		7.9		8.7		6.4				66-75		7.4		5.6		6.5		6.0				66-75		9.8		6.7		6.2

				Nő																		Nő												Nő

				Korcsoport		BMI												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<80		80-88		89-102		>102						<28,9		28,9-33,3		<33,3

						COPD kérdőív eltérő érték																		COPD kérdőív eltérő érték												COPD kérdőív eltérő érték

				18-25		1.9		2.4		2.6		3.0		3.2		5.0		2.5				18-25		2.2		2.6		2.8		3.4				18-25		2.3		2.0		3.1

				26-35		2.3		2.5		3.4		3.8		4.9		3.9		2.8				26-35		2.3		2.8		3.6		4.3				26-35		2.9		2.5		3.1

				36-45		6.8		4.4		5.6		5.3		5.4		8.9		5.0				36-45		4.4		4.4		5.4		5.1				36-45		5.0		4.8		5.1

				46-55		20.3		9.9		8.1		9.7		8.4		11.3		9.6				46-55		9.4		9.2		9.5		9.1				46-55		11.7		10.1		8.8

				56-65		22.5		10.4		8.7		8.5		7.7		13.7		9.3				56-65		10.0		9.8		8.7		9.5				56-65		11.9		10.0		8.7

				66-75		9.4		7.6		6.9		6.2		10.6		17.4		7.4				66-75		4.6		8.5		6.1		8.4				66-75		10.2		7.2		7.0





Munka1

				Férfi						COPD kérdőív eltérő érték

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

				18-25		5.4		2.2		2.6		3.9		2.5		4.4

				26-35		3.1		3.5		2.8		4.1		6.0		5.6

				36-45		15.6		5.1		4.5		5.1		7.7		6.2

				46-55		32.1		10.9		7.3		7.4		6.8		11.5

				56-65		29.2		12.7		7.7		7.4		11.5		10.2

				66-75		0.0		7.9		6.0		5.6		7.9		8.7

				Nő

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

				18-25		1.9		2.4		2.6		3.0		3.2		5.0

				26-35		2.3		2.5		3.4		3.8		4.9		3.9

				36-45		6.8		4.4		5.6		5.3		5.4		8.9

				46-55		20.3		9.9		8.1		9.7		8.4		11.3

				56-65		22.5		10.4		8.7		8.5		7.7		13.7

				66-75		9.4		7.6		6.9		6.2		10.6		17.4

						COPD kérdőív eltérő érték

				Férfi				Testzsír%

						<18,65		18,65-23,15		<23,15

				18-25		2.4		2.4		2.5

				26-35		3.5		2.9		3.6

				36-45		5.5		4.8		5.2

				46-55		10.1		7.8		7.4

				56-65		14.6		8.6		8.1

				66-75		9.8		6.7		6.2

				Nő

						<28,9		28,9-33,3		<33,3

				18-25		2.3		2.0		3.1

				26-35		2.9		2.5		3.1

				36-45		5.0		4.8		5.1

				46-55		11.7		10.1		8.8

				56-65		11.9		10.0		8.7

				66-75		10.2		7.2		7.0
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Munka2
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				Szív érrenddszeri vizsgálat kiértékelése (MÁESZP)

				Az értékelés módszertanát nem ismerem, így nem tudom megítélni, az eltérő eredmények

				gyakoriságát (%-át) , első látásra igen alacsonynak tűnnek.

				Talán a BMI 35,0 feletti csoportokban mutatható ki valamilyen tendencia

				A fiatalabb korcsoportokban a  soványaknál magasabb az érték.																		Hasonló eredmény, mint a BMI-nél												Testzsír%-kal nincs összefügggés

				Férfi																		Férfi												Férfi

				Korcsoport		BMI kg/m2												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<94		94-101		102-110		>110						<18,65		18,65-23,15		<23,15

						Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény																		Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény												Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény

				18-25		9.4		6.2		5.3		4.9		8.8		14.5		6.1				18-25		6.2		5.8		5.9		6.7				18-25		6.5		5.5		5.8

				26-35		6.2		5.2		5.5		5.4		7.6		9.3		5.5				26-35		5.4		5.5		5.0		6.1				26-35		5.6		4.4		5.9

				36-45		5.9		5.4		5.2		6.3		8.4		9.9		5.7				36-45		5.3		5.5		5.6		7.6				36-45		5.5		6.1		5.7

				46-55		6.9		7.3		6.8		8.4		8.6		9.9		7.5				46-55		6.3		7.1		7.5		9.4				46-55		8.5		6.3		7.6

				56-65		4.0		10.4		9.7		8.9		8.7		10.7		9.5				56-65		10.7		9.3		9.3		9.7				56-65		12.0		9.4		9.2

				66-75		-		15.1		11.3		13.5		19.1		8.7		12.9				66-75		10.1		12.4		11.0		15.4				66-75		15.4		15.1		12.2

				Nő																		Nő												Nő

				Korcsoport		BMI												Összesen				Korcsoport		Haskörfogat cm										Korcsoport		Testzsír%

						18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-								<80		80-88		89-102		>102						<28,9		28,9-33,3		<33,3

						Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény																		Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény												Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény

				18-25		6.1		4.9		5.4		6.2		3.2		9.5		5.2				18-25		5.6		3.9		5.4		3.1				18-25		4.9		4.1		5.7

				26-35		4.9		5.3		4.1		6.1		8.3		8.2		5.3				26-35		5.4		4.8		5.5		6.5				26-35		5.6		5.3		5.2

				36-45		4.5		5.0		5.1		5.6		7.4		8.2		5.3				36-45		4.7		5.1		5.6		6.2				36-45		5.1		5.4		5.4

				46-55		8.0		6.3		6.1		6.4		6.7		8.2		6.3				46-55		6.5		5.9		6.6		6.4				46-55		6.8		6.8		6.1

				56-65		9.4		7.8		6.9		8.5		8.4		10.4		7.7				56-65		7.2		5.5		7.6		8.8				56-65		9.0		6.5		7.8

				66-75		18.7		10.4		9.1		10.5		11.1		12.9		10.4				66-75		8.9		10.9		9.6		11.9				66-75		11.5		12.5		10.2





		Férfi				Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

		18-25		9.4		6.2		5.3		4.9		8.8		14.5		6.1

		26-35		6.2		5.2		5.5		5.4		7.6		9.3		5.5

		36-45		5.9		5.4		5.2		6.3		8.4		9.9		5.7

		46-55		6.9		7.3		6.8		8.4		8.6		9.9		7.5

		56-65		4.0		10.4		9.7		8.9		8.7		10.7		9.5

		66-75		-		15.1		11.3		13.5		19.1		8.7		12.9

		Nő

				18,5  alatt		18,5-24,9		25,0 -29,9		30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-						30,0- 34,9		35,0 - 39,9		40-

		18-25		6.1		4.9		5.4		6.2		3.2		9.5		5.2				6.2		3.2		9.5

		26-35		4.9		5.3		4.1		6.1		8.3		8.2		5.3				6.1		8.3		8.2

		36-45		4.5		5.0		5.1		5.6		7.4		8.2		5.3				5.6		7.4		8.2

		46-55		8.0		6.3		6.1		6.4		6.7		8.2		6.3				6.4		6.7		8.2

		56-65		9.4		7.8		6.9		8.5		8.4		10.4		7.7				8.5		8.4		10.4

		66-75		18.7		10.4		9.1		10.5		11.1		12.9		10.4				10.5		11.1		12.9

				Szív- érrendszeri vizsgálat eltérő eredmény

		Férfi		Testzsír%

				<18,65		18,65-23,15		<23,15

		18-25		6.5		5.5		5.8

		26-35		5.6		4.4		5.9

		36-45		5.5		6.1		5.7

		46-55		8.5		6.3		7.6

		56-65		12.0		9.4		9.2

		66-75		15.4		15.1		12.2

		Nő

				<28,9		28,9-33,3		<33,3

		18-25		4.9		4.1		5.7

		26-35		5.6		5.3		5.2

		36-45		5.1		5.4		5.4

		46-55		6.8		6.8		6.1

		56-65		9.0		6.5		7.8

		66-75		11.5		12.5		10.2
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XII. Népegészségügyi Konferencia 2022. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia 

„AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE EGÉSZSÉGBIZTONSÁGI KÉRDÉS”
WORLD OBESITY ATLAS, 2022

KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK: COVID-19 ÉS ELHÍZÁS

 Az elhízással és más krónikus betegséggel élő emberek rutinszolgáltatásokhoz való hozzáférését
egészségügyi szükséghelyzetek esetén is szükséges biztosítani

 Biztosítani szükséges az egészségügyi dolgozók megfelelő képzését az elhízott betegek kezelésére,
továbbá a lakosság érzékenyítését a megbélyegzés és megkülönböztetés kiküszöbölésére

 A jövőbeli egészségügyi vészhelyzetekre való felkészülés érdekében az elhízás megelőzésére és
kezelésére irányuló egészségpolitika, az egészségügyi oktatás-képzés, a megfelelő táplálkozási és
fizikai aktivitást támogató környezet, valamint a mentális egészség előmozdítása nélkülözhetetlen.
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