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Az OECD Health at a Glance 2021 a 38 tagállam és a partnerországok lakosságának
egészségi állapotát és egészségügyi rendszereit hasonlítja össze. 2020-ban és 2021
első félévében a pandémia direkt és indirekt módon a várható halálesetek számának
16%-kal való növekedését eredményezte. A várható élettartam 30 ország közül
(ahonnan adatot szolgáltattak) 24-ben csökkent: az Egyesült Államokban 1,6 évvel,
Spanyolországban 1,5 évvel, Németországban 0,3 évvel, Ausztriában 0,7 évvel,
Svájcban 0,8 évvel.
Az országok többségében, amelyek adatokat szolgáltattak, a pandémia előtti
időszakhoz viszonyítva több mint duplájára növekedett a szorongásos zavarok és a
depresszió prevalenciája.
Lelki egészség és COVID-19
A depresszió tüneteinek prevalenciája (%)

A pandémia azokra is indirekt következményeket gyakorol, akik nem kapták el a
vírust. 2020-ban a mellrákszűrésen megjelenő nők száma 2019-hez viszonyítva
csökkent. Csípőprotéziseknél az átlagos várakozási idő 2020-ban 58 nappal,
térdendoprotéziseknél 88 nappal hosszabb volt, mint az előző évben.

A pandémia miatt az egekbe szöktek az egészségügyi kiadások. Az egészségügyi
kiadások GDP-hez viszonyított aránya az OECD-ben 8,8%-ról (2019) 9,7%-ra (2020)
növekedett. Az egyes országokban 2019-ről 2020-ra bekövetkezett növekedés:
Németországban 11,7%-ról 12,5%-ra, Ausztriában 10,4%-ról 11,5%-ra, az Egyesült
Királyságban 10,2%-ról 12,8%-ra, Szlovéniában 8,5%-ról több mint 10%-ra. Svájc
vonatkozásában nem állnak ugyan rendelkezésre adatok, de ott az egészségügyi
kiadások már 2019-ben a GDP 11,3%-át tették ki.
A jelentés szerint az elkövetkező években többet kell költeni elsődleges ellátásra és
prevencióra, növelni kell az egészségügyi rendszerek rezilienciáját, jobban fel kell
készülni a válsághelyzetekre. Az egészségügyi kiadások nagyobb részét még mindig
kuratív ellátásra, nem prevencióra és egészségfejlesztésre fordítják. A kórházi szektor
még mindig sokkal magasabb finanszírozásban részesül mint az elsődleges ellátás. A
pandémia előtt az egy főre eső egészségügyi kiadások az OECD-ben átlagosan 4.000
USD-t tettek ki, az Egyesült Államokban ezzel szemben 11.000 USD-t. Az
egészségügyre fordított összkiadások 60%-a kórházi és ambuláns ellátásokra jutott.
Az elmúlt tíz évben az orvosok és ápolók száma az összes OECD-országban
növekedett. Ennek ellenére továbbra is fennáll a munkaerőhiány. A betegápolók és
tartós ápolást biztosító szakképzett munkaerő hiánya nagyobb károkat okoz, mint az
ágyak és felszerelések hiánya.
A pandémia rávilágított az egészségtelen életstílus következményeire. A dohányzás,
az alkoholfogyasztás és az elhízottság növeli a COVID-19 miatti halálozás
kockázatát. Ennek ellenére az egészségügyi kiadások mindössze 2,7%-át fordítják
prevencióra. Ausztriában és Svájcban 2%-át, Németországban 3%-át.
A naponta dohányzó személyek száma az elmúlt tíz év során csökkent: az OECD-ben
átlagosan 17%-kal, Németországban 18,8%-kal, Ausztriában 20,6%-kal, Svájcban
19,1%-kal.
A vizsgált OECD-országok lakosságának 4-14%-a sorolható be erős italosként. Nekik
tulajdonítható a teljes alkoholfogyasztás 31-54%-a. A káros alkoholfogyasztás
Lettországban és Magyarországon különösen elterjedt.
Az OECD-ben a felnőtt lakosság 60%-a túlsúlyos vagy elhízott. Arányuk Mexikóban,
Chilében és az Egyesült Államokban a legmagasabb (70%). Ezek az adatok mért
túlsúlyosságra és mért elhízottságra vonatkoznak. Ausztria és Svájc tekintetében csak
a lakosság önértékeléséből származó adatok állnak rendelkezésre. Ausztriában a
felnőttek 51%-a, Svájcban 42%-a állítja, hogy túlsúlyos, vagy elhízott.
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