Az alkoholfogyasztás fölötti kontroll stratégiáinak
költséghatékonysági elemzése globális szinten
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Dr. Daniel Chisholm és mt. (Egészségügyi Világszervezet) a világ 16 országában
vizsgálták meg az alkoholfogyasztás csökkentését célzó öt közkeletű intézkedés
költséghatékonyságát. A kutatás mind magasabb jövedelemmel (Németország,
Egyesült Államok, Japán, Kína), mind alacsonyabb jövedelemmel rendelkező
(Guatemala, India, Ukrajna, Vietnám) országokra kiterjedt. Az elemzés során
felhasználták az Egészségügyi Világszervezet regisztereit, mint a "Global
Information System on Alcohol and Health" (GISAH).
Eredmények








Az alkoholtartalmú italok adójának 50%-os emelése: Ennek igazgatási,
kommunikációs, megvalósítási költségei egy lakosra 10 US-centre tehetők. Ez
az intézkedés egymillió lakos számára 500 egészségkárosodással korrigált
életévet (Disability-Adjusted Life Years - DALY) biztosíthat. Az egy DALY-ra
jutó költségek kevesebb mint 100 USD-t tesznek ki.
Ugyancsak hatékonynak és kedvező költségűnek bizonyul az alkoholhoz való
hozzáférés és a reklám korlátozása. A kutatók ebben a tekintetben is egy főre
jutó 10 US-cent költséget feltételeznek. Így egymillió lakosra 200-300 DALY
biztosítható, egy DALY-ra jutó 500 (magas jövedelemmel rendelkező
országok) és 100 USD (alacsony jövedelemmel rendelkező országok) közötti
költséggel.
Az alkoholra kivetett adó kontrolljának fokozása. E tanulmány szerint ez az
intézkedés drágább és kevésbé hatékony: egymillió lakosra kevesebb mint 100
DALY, egy DALY-ra jutó 1.500 és 3.000 USD költség mellett.
Pszichoszociális rövidtávú háziorvosi intervenció a szenvedélybetegek számára:
A magas jövedelemmel rendelkező országokban egy lakosra jutó egy USD
(alacsonyabb jövedelemmel rendelkező országokban 10 US-cent) költséggel
egymillió ember számára 500-1.000 DALY biztosítható. Ez egy DALY-ra
1.434 USD (gazdag országok) és 143 USD (szegény országok) költségnek felel
meg.

Skóciában 2018. május 1-től minimális árat vezettek be a sör, bor és égetett
szeszesitalok árusítására. Ezeknek az alkoholtermékeknek annyiba kell kerülniük,
hogy 10 milliliter alkohol legalább 50 pence-be (57 cent) kerüljön. Ehhez azt a
reményt fűzik, hogy öt éven belül 400 halálesetet és 8.000 kórházba való beutalást
előznek meg.

