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Lengyeltóti lakossága:3261 fő.A kisvároshoz két csatolt község és külterületi lakott területek 

tartoznak. Csatolt községei:Hács, 412 fővel,Kisberény,189 lakossal. 

Külterületi lakott területei:Pusztaszentgyörgy,Mamócs-puszta,Pusztaberény,Mohácsi-hegy, 

Tatárvár.Az alapellátási terület két védőnői körzetre oszlik.Ezeket jelenleg egy védőnő látja 

el.(2012 jan. 01-től) 

Az 1-es sz. körzet védőnője jelenleg GYES-en van.Előreláthatóan 2012 július 01-től veszi fel 

újra a munkát. 

 

Lengyeltóti területén a gondozott családok száma:225.A szociálisan hátrányos helyzetű 

családok száma ennek közel felét teszi ki.Ezen családok többsége Lengyeltóti 

peremkerületén, ill. a csatolt községekben találhatóak,beleértve a külterületi lakott helyeket is. 

 

Gondozottak száma: 
 

 Várandósok: 2009-ben 62 fő ebből veszélyeztetett :33 

   2010-ben 44fő……………………….:39 

   2011-ben 43 fő……………………….:28 

 

 Csecsemők: 2009-ben 43fő…………………………16 

   2010-ben 29fő…………………………16 

   2011-ben 31fő…………………………14 

  

 1-3 évesek száma:                                                                                                                                   

 

   2011-ben 73fő…………………………50 

 3-6 évesek száma: 

   2011-ben 108………………………….29 

 

A fokozott gondozást igénylő családok 2/3-a a létminimum alatt, szegény környezetben él. 

Bárminemű komfortot nélkülöznek,sok helyen nincs megfelelő fűtés, világítás,táplálkozásra is 

csak a legcsekélyebb mértékben futja A környezetük elhanyagolt, szemetes.Ezért a 

munkanélküliség és az ebből fakadó pénzhiány okolható.Fő bevételi forrásnak a gyermekek 

utáni juttatásokat, alkalmi munkákból származó jövedelmet, ill. a fémgyűjtögetésből 

származó pénzt tekintik. 

A tatárvári lakosok egészséges ivóvízhez a Polgármesteri Hivatal segítségével jutnak. 



 

Élveszületések számának alakulása 

 

 2009-ben 43fő  5koraszülött 

 2010-ben 27-fő  2koraszülött 

 2011-ben 33-fő  3koraszülött 

 

Az utóbbi évben az előző évet tekintve ismét nőtt a születések száma.A koraszülöttek száma 

is arányosan csökkent. 

Még mindíg nagy gondot a kismamák dohányzása, a környezet alkoholfogyasztása,a 

helytelen, nem kielégítő táplálkozás az egymást követő szülések jelentik. Mindezen tényezők 

a már említett hátrányos helyzetű családoknál jelennek meg túlnyomó többségben. 

Csecsemőhalálozás az elmúlt három évben nem volt. 

 

A védőnői szolgálat munkakörülményei 
 

A védőnői ellátás hét éve működik jelenlegi helyén.Bútorzata megkímélt,jó állapotban van.Az 

ellátás munkáját két számítógép, TV, videokészűlék segíti. Váró, védőnői 

szoba,vizsgálóhelyiség áll rendelkezésünkre. A két ,a gyermekek számára épült öltöző az idén 

kapott új szellőzőrendszert A mellékhelyiségek tiszták, felszereltek. 

Havonta kapunk Egészségügyi Közlönyt.A kötelező akreditált továbbképzéseinket 

munkáltatónk támogatja. 

 

Tanácsadások rendje 

 

A védőnői tanácsadóban terhes és csecsemőtanácsadás zajlik.Csecsemőtanácsadás heti két 

órában csütörtökönként, terhestanácsadás keddenként ,ugyancsak két óra időtartamban 

történik.A terhestanácsadás MSZSZ jelleggel , a hónap első és harmadik keddjére van 

kitűzve.Önálló védőnői tanácsadást a hónap második és negyedik keddjén tartunk. 

A várandós anyák gondozásba vétele a tanácsadóban történik,jó esetben a  terhesség 12-ik 

hetéig.A terhességi hetekhez kötött szűrővizsgálatok, vérvételek, UH. szűrések,így 

maradéktalanul megtörténhetnek.Céljuk az esetleges fejlődési rendellenességek kiszűrése, a 

terhesség alatt fellépő kóros állapotok kiszűrése, megelőzése, gyógyítása. 

 A gondozott terhesek 2/3-a a halmozottan hátrányos helyzetű családokból kerül 

ki.Ezen terhesek gondozása többszörös odafigyelést,odaadó munkát kíván.Együttműködésük 

hiánya miatt a gondozásuk sokszor ütközik nehézségekbe.Több gyermeket hoznak világra, 

mint amennyiről felelősségteljesen tudnának gondoskodni. Fogamzásgátlással ritkán élnek, a 

felvilágosító munkánk ellenére is. 

Kiskorú terhesek számának alakulása: 

  2009-ben 2 fő 

  2010-ben 5fő 

  2011-ben 2fő 

 

Védőnői fogadóóra heti két alkalommal 8-10 óra között zajlik. 

 

Intézményi munka 

 
A gondozási körben egy iskola és két óvoda működik. 

 



  Fodor András Általános Iskola 334 fő 

  Lengyeltóti óvoda   122 fő 

  Hácsi óvoda    14 fő 

 

A tanév alatt nevezett intézmények folyamatos ellátásban részesülnek.Az iskolában minden 

évfolyam védőnői alapszűrésben és szakorvosi szűrővizsgálatban részesül.Az óvodákban 

megszűnt a korcsoportok szerinti szűrővizsgálat, melyet felváltott a tanácsadóban tartott 

évenkénti statusvizsgálat a szülő jelenlétében. 

Nagy gondot fordítunk  a fejtetvességi és tisztasági szűrővizsgálatokra, 

 

Az intézményeket tájékoztatjuk éves munkatervünkről,osztályfőnöki órákon felvilágosító 

előadást tartunk. 

 

 A védőnői szolgálat együttműködik: 

  

 A házi gyermekorvossal 

 Felnőtt háziorvosokkal 

 Fogorvossal 

 Kórházakkal,rendelőintézetekkel 

 Gyámhatóssággal, 

 ÁNTSZ-el 

 Rendőrséggel 

 Polgármesteri Hivatallal 

  

 

          Kiemelten szoros kapcsolatot tart fenn az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti 

Szolgálatával. 

 

 

 A csecsemő és kisgyermekgondozás alakulása körzetünkben 

 

 

A 6 hónapos korig ajánlott, kizárólagosan anyatejjel táplált csecsemők aránya stagnál.A két 

körzetben lévő átoltottság aránya 100 %-os. Az utóbbi évekre tehető a kötelező védőoltásokon 

kívüli , választható védőoltásokat kérő családok számának szaporodása. 

Különösen figyelünk a kizárolagosan anyatejjel táplált csecsemők „K” vitamin profilaxisára, 

valamint a D vitamin folyamatos adagolására a kisded kor végéig. 

Státusvizsgálatokat az alábbi korcsoportokban végzünk:újszülöttkor,három hónapos,hat 

hónapos, 1 éves, két éves, három éves négy éves, öt éves és hat éves korban. 

 

Tanácsadások forgalmának alakulása 2011 ben: 

  0-11 hós  618 

  12-35 hós  336 

  3-6 év   290 

 

Csalágondozás 

 
A fokozott gondozást igénylő családokat nagyobb gyakorisággal látogatjuk.,igény és szükség 

szerint.Csecsemőkorban heti látogatást ejtünk 6 hetes korig.majd egy éves korig havi egyszeri 

látogatás elegendő. 



 

 

 

 

Kérjük a képviselő testületet beszámolónk elfogadására! 

 

 

 

 

 

 
Lengyeltóti 2012 ápr 10. 

 

 

 

 

                                                           ……………………………………………… 

      Horváthné Czakó Erika 

                                                                                 I-II.körzet 
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Tárgy: Tájékoztató Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete számára a 

           „Lengyeltóti város egészségügyi helyzetéről” szóló napirendi ponthoz          

 

 

 

A Lengyeltóti 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet 1967. évtől működik, az ellátási területet  

1972-től Kisberény községgel bővítették, külterületek Pusztaszentgyörgy, Pusztaberény, 

Mohácsi-hegy és Tatárvár. 

 

Körzetünkbe bejelentett TAJ-számmal rendelkezik: 1604 fő. 

 

Az eü. szolgálat személyi állománya: 

Dr. Kovácsy Tibor háziorvos 

Pintér Józsefné körzeti ápolónő 

Schäfferné Kiss Annamária adminisztrátor. 

 

Rendelési  idő heti 20 óra, ezen belül Kisberény kihelyezett rendelőben heti 1 óra, 

amely időkeret a feladatok ellátására megfelelő.  

 

Tevékenységünket segíti a Fonyódi Rendelőintézet, a Marcali Városi Kórház, emelt szinten a 

Kaposi Mór Oktatókórház.  

 

Napi munkánk végzésében, a populáció egészségügyi állapotának fenntartásában fontos 

támaszt jelent, hogy az egészségügyi kormányzat – nem kis mértékben a helyi és kistérségi 

önkormányzat folyamodványainak hatására – nemcsak eltekintett a Marcali Városi Kórház 

ellehetetlenítésétől, hanem a Gyermek osztály nappali kórházzá alakítása mellett új 

Traumatológiai részleget is létrehoztak. 

Kaposváron az eddigi ellátási színvonalat emelve májusban kezdi működését az Invazív 

kardiológia, ahol egyebek mellett koszorúér-festésre és stentelésre nyílik lehetőség, így   

nem lesz szükség a szívinfarktusos betegek pécsi, vagy zalaegerszegi „utaztatására”. 

Saját rendelőnk fejlesztésére sikerrel pályáztunk egy modern EKG-készülék és egy 

hordozható prothrombin-INR mérő laborműszer beszerzésére, amely várhatóan kiváltja a 

véralvadás-gátló kezelésben részesülő betegek havonkénti laborba utalását Fonyódra. 

 



 

 

 

 

Ellátottaink korcsoport analízise: 

 

                          Férfi                 Nő             Öszesen 

 

19 év alatt              3                    8                      11 

19-24 év               70                  90      160 

25-34 év             134               129                   263 

35-44 év             152                 148                   300 

45-54 év             128                 126      254  

55-64 év             129                 159                   288 

65-74 év               82                 109                   191 

74 év felett           45                   92                   137      

 

Összesen:            743                 861                 1604  

 

A 2011. évi összes betegforgalom 10.006 fő volt, 

elhaláloztak 30-an. 

 

 

Tevékenységünket a sürgős esetek ellátása mellett az alapellátási munka 3 pillére határozza 

meg, amely   

- gondozás 

- szűrés 

- felvilágosítás 

elemekből tevődik össze. 

 

A 3 tényező közül legfontosabb a krónikus betegek gondozása, amely a háziorvosi ellátás 

alapvető munkamódszere, legfontosabb pillére. Ennek során a rendszeres orvosi 

tevékenységen – laboron, egyéb controll vizsgálatokon - túl a rendeléseken személyre szabott 

életvezetési, diétás tanácsokat adunk, ill. a gyógyszerelés laikusok számára szükséges 

ismereteit igyekszünk elmélyíteni. Ebben jelenlegi egészségpolitikai irányelveknek 

megfelelően jelentős szerephez jut az ún. genericumok hangsúlyozása, ill. az azonos 

hatóanyagú gyógyszerek olcsóbbal való helyettesíthetősége – amely témában még az 

egészségügyön belül is súlyos viták dúlnak. 

 

 

Gondozottaink BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) szerinti esetmegoszlása: 

 

Fő betegségcsoport                                        Férfi              Nő                  Összes 

 

Rosszindulatú daganatok (C)                              24            27                          53 

Vér- és vérképző szervi (D)                                14            39                          53         

Anyagcsere bet.-k (E)                                       279           448                        727 

                  ebből cukorbetegség                         92             98                        190 

                            vérzsír, cholest.                     166           250                        416 

Psychiátriai bet. (F)                                            40             20                           60 



Ideggyógy. bet.(G)                                             28             19                          47 

Érzékszervek betegségei (H)                              25             28                          53 

Szív-keringési bet.-k (I)                                   439           618                       1057 

                   ebből magas vérny.                        286           399                        685 

Idült légúti bet.-k (J)                                           68             81                        149 

Idült emésztőszervi bet.-k  (K)                           41             24                          65 

Mozgásszervi bet.-k (M)                                  172            379                        551 

Idült vesebetegségek (N)                                     6              18                          24  

Összesen                                                         1136         1701                      2837  

 

 

Fenti statisztikai adatokból megállapítható, hogy körzetünkben a TAJ-kártyás lélekszám 50 

körüli fogyása mellett változatlanul magas a gondozási arány, amely zömmel az idős 

korosztályt érinti, és amely arány a társadalom elöregedésével várhatóan még romlani fog. 

 

Nagymértékben javítja Lengyeltóti és vonzásterületének egészségügyi megítélését -         

nemkülönben az itt élő öregek komfort-érzetét - az idősgondozás már folyamatban levő 

fejlesztése. 

A továbblépés szempontjából célszerű lenne foglalkozni - az ellátottak és az ápolók 

létszámának további növelése mellett – egyrészt a lassan terebélyesedő szervezet vezetőinek 

egészségügyi-vezetői, -gazdasági és ápolási ismereteinek gyarapításával, a környék nyugdíj-

közeli, esetleg hospice-gyakorlattal rendelkező ápolóinak számbavételével, másrészt a 

bővülés várható ingatlan-igényével, a megfelelő ingatlan gyakorlott építészmérnök-statikus 

általi kiválasztásával, karbantartásával, felkészülve megfelelő pályázat megjelenése esetén a 

jelenlegi szolgáltatás színvonalának jelentős emelésére, akár fekvőhelyek létesítése 

tekintetében is. 

 

Alapellátói tevékenységünk második pillére a szűrés. 

Körzetünkben a terhesek és krónikus betegek célirányos szűrését rendszeresen elvégezzük,   

2 „szűrőnapot” prezentáltunk a teljes lakosság részére, egyiket a Mozgássérültek 

Egyesületeinek Országos Szövetsége rendezésében, ahol a leggyakoribb ízületi betegségekről 

előadást is tartottunk. A központilag szervezett mammographiás szűrésen a lakosságnak csak 

kis töredéke vett részt, amelynek feltehető oka az elégtelen reklám volt. 

 

Munkánk harmadik pillére az egészségnevelés. 

Egészségnevelési feladatokat főként a rendszeres napi munka folyamán végzünk. 2 éve a 

Városi TV-ben a kullancs-betegségek, méhnyak-rák és H1N1 influenza elleni oltás 

propagálása tekintetében egy előadás-sorozat került felvételre, amelyet egy alkalommal 

leadtak, a későbbiekben a betegség-megelőzés fontosságának média-marketingje teljesen 

elmaradt. 

 

A későbbiekre vonatkozóan egészségpolitikai célként indokoltnak látjuk a Városi TV 

működésének fejlesztését - a mortalitást és morbiditást csökkentő, tehát társadalmilag hasznos 

- egészségnevelő műsorok bővítése, minél több állampolgárhoz történő eljuttatása céljából. 

Szükséges az ilyen programok minél szélesebb körű beszerzése, rendszeres sugárzása, a 

fiatalok egészséges életmódra nevelése, a védőoltások reklámozása, a drága, de különböző 

központi szponzorálások révén már féláron beszerezhető, vélhetően robbanásszerű javulást 

előidéző oltásokra (HPV) irányuló figyelem folyamatos fenntartása. 

 

 



 

Megnyugvással tapasztaltuk, hogy a rendelő fenntartási költségének felosztását - észrevéve az 

előző időszak demokratikus-centralista, egyenlősdi szerinti  elosztását - újragondolják, 

de sajnos annak ellenére, hogy anyagi hozzájárulásunkat jeleztük, ill. helyi adónkból az 

önkormányzatnál jelentős bevétel keletkezik, eddig egyetlen csavarfordítás sem történt az 

ügyben. 

A mentőkkel kapcsolatos szerződésmódosításhoz szükség esetén a Magyar Orvosi Kamara, 

vagy a FAKOSZ jogsegélyszolgálata vélelmezhetően térítésmentes segítséget ad. 

 

Lakó és munkahelyi környezetünk komfortját nagymértékben rontja, hogy az elöregedett, 

termetes fák gondozása teljes mértékben hiányzik, az ágak a rendelő tetejét csapkodják, de a 

parkok borostyán-átfertőzöttségének megszűntetése érdekében sem történt láthatóan még soha 

semmi lépés.  

 

 

 

A száraz statisztikai adatokat kiegészítő, talán emóciókat is kiváltó tényezők felsorolása 

ellenére kérem Polgármester Úrtól és a T. Közgyűléstől éves beszámolóm szíves 

támogatólagos elfogadását. 

   

 

 

 

 

Lengyeltóti, 2012. április 15. 

 

 

 

 

                                                                              (: dr. Kovácsy Tibor :) 

                                                                                       háziorvos 
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Munkakörülmények, személyi és tárgyi feltételek 

 

 

     Munkakörülményeinkben, személyi és tárgyi feltételeinkben a tavalyi évhez képest nincs 

változás, jelenleg is 1 fő háziorvos és 1 fő körzeti ápolónő végzi a betegek ellátását. 

Mindketten rendelkezünk a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettséggel, 

szakvizsgával. A kötelezően előírt továbbképzéseken folyamatosan részt veszünk. Az előírt 5 

éves képzési periódus időarányos továbbképzési pontjaival rendelkezünk. 

     1996.január 1-től vállalkozási jogviszonyban dolgozom, mint egyéni vállalkozó. A körzeti 

ápolónő teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottam. A vállalkozási jogviszony 

elnevezés gyakran félreérthető, mert nem azonos a klasszikus vállalkozási formával. Az 

egészségügyi alapellátásban a vállalkozó háziorvos speciális, felemás helyzetben van. Az 

Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát átvállalva, sajátos pénzügyi környezetben végzi 

munkáját. Az Önkormányzat a feladatátvállalás fejében átengedi az állami költségvetésből 

erre a célra, az OEP által átutalt összeg felhasználását. Ehhez a feladathoz az állam által 

rendelt pénzösszeg, hasonlóan más kötelezően ellátandó feladatokhoz, például alapfokú 

oktatás, nem elégséges. A háziorvosi ellátásra az állam által biztosított pénzösszeg évek óta 

alig emelkedett, és ha az inflációt is figyelembe vesszük, reálértéken csökkent. Egy igazi 

vállalkozási formában működő cég piaci körülmények között dolgozik, döntése alapján 

átháríthat bizonyos terheket a végfelhasználókra, piacot kereshet vagy hagyhat el. Ezt a 

„vállalkozó” háziorvos nem tudja megtenni, mert bevétele nem a végfelhasználótól 

származik, „piacot” nem szűkíthet, mert a betegeket el kell látni. Ezt a rövid magyarázatot 

csak azért tartottam fontosnak, hogy a tisztelt Képviselők megértsék a körülményeinket és ne 

abból a szóból induljanak ki, hogy vállalkozó. Most biztosan felteszik magukban a kérdést, 

hogy akkor miért vagyunk vállalkozók? Egyrészt 1996-ban közalkalmazotti létszámleépítés 

volt és akkor nyílt lehetőség a vállalkozóvá válásra, másrészt a szűkös anyagi körülmények 

ellenére vállalkozóként maradnak bizonyos mozgásterek, amelyekkel egy közalkalmazott nem 

tudna élni. 

     A rendelkezésre állás hétköznapokon napi 8 óra, reggel 8-tól, délután 16 óráig tart. A 

rendelési idő napi 4-5 óra, de többnyire 5-6 órát tartózkodunk a rendelőben. Rendelésre 

érkező beteget még egyszer sem küldtünk el, akkor sem, ha a rendelési idő már régen lejárt. 
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Hetente 1x Hácson is van rendelés, csütörtökön délelőtt. Rendelkezésre állási időn túl a 

sürgős betegek ellátása a rendelőben tartott központi ügyeleti ellátással biztosított. 

     Az orvosi rendelő a kötelezően előírt tárgyi feltételekkel rendelkezik. Ezek javítása, 

pótlása megoldott, köszönhetően az újra bevezetett amortizációs támogatásnak. 

     2003 szeptemberében bevezettük a rendelési idő egy részében az előjegyzési rendszert, 

amit a betegek és mi is megszoktunk, megszerettünk.  Jelentősen csökkent a várakozási idő, a 

gondozottak kontroll vizsgálatai tervezhetővé váltak. Három éve lehetőség van internetes 

időpontfoglalásra is, mely mind a betegeknek, mind nekünk kényelmesebb. Örvendetes 

változás az is, hogy Lengyeltóti Város megújult honlapján elérhetők mind a rendelési idők, 

mind az internetes előjegyzési rendszer címe. A Fonyódi Rendelőintézettel kiépített internet 

alapú kommunikációs rendszer remélhetőleg tovább fogja egyszerűsíteni az adminisztrációt, 

több időt hagyva ezzel az effektív betegellátásra. 

 

 

Demográfiai adatok 

 

2012. április 1-én a bejelentkezettek száma 1225 fő. Az ellátási típus: felnőtt körzet (14 év 

felett). 

 

A bejelentkezettek között a 60 éven felüliek aránya eléri a 30%-t és folyamatosan növekszik. 

Egyértelmű a lakosság elöregedése. A lengyeltótiak aránya 75% körüli az összes 

bejelentkezett között, a fennmaradó 25% csaknem teljes egészét a hácsi lakosság teszi ki. 

 

Betegforgalmi adatok 

 

 

2011. évben a következő betegforgalmi adatok mutathatók ki: 

1. Megjelenés rendelésen: 6118 eset. 

2. Sürgős hívás rendelkezésre állási időben: 49 eset. 

3. Látogatás krónikus betegnél: 208 eset. 

4. Forgalmi percátlag: 9,45 perc /eset (csak a rendelésre vonatkozóan). 

5. Egy bejelentkezettre jutó megjelenések száma: 4,82 eset/év 

 

 

Gondozási, megbetegedési adatok 

 

 

Egyes krónikus betegségekben szenvedőket a szövődmények és társbetegségek korai 

felismerése céljából gondozásba vesszük. 

A főbb gondozási csoportok a magas vérnyomás, az iszkémiás szívbetegség, a cukorbetegség, 

a tápcsatorna betegségei, a légzőrendszer betegségei és a daganatos betegségek. 

 

 

A magas vérnyomás miatt gondozottak száma 392 fő (32 %). 

A szívbetegségek miatt gondozottak száma 80 fő (6,5%). 

A cukorbetegség miatt gondozottak száma 130 fő (10,6%). 

Ezen három betegség esetén a gyakoriságuk az életkor előre haladtával arányosan 

növekszik. 
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Mindhárom betegség jelentős kockázati tényező a szív és agyérrendszeri megbetegedések 

és az oly magas magyarországi halálozások bekövetkezésében. Ezért e betegségek 

szűrése, korai felismerése és hatékony kezelése nagy népegészségügyi fontossággal bír. 

A tápcsatorna betegségei inkább az aktív keresőkorban okoznak problémát. A 

gondozottak száma 135 fő (11%). 

A légző rendszer betegségei már a fiatal felnőtt korban jelentkeznek és ez is felhívja a 

figyelmet a dohányzás elleni komolyabb felvilágosító munkára, melyet már az iskolákban 

el kell kezdeni. A gondozottak száma 82 fő (6,7%). 

A daganatos betegségek miatt gondozottak alacsony számát a betegség súlyos kimenetele 

is magyarázza, a gyakori késői felismerés mellett. A gondozottak száma 35 fő (2,8%). 

Jelentős még a mozgásszervi gondozottak száma: 49 fő, de ennél is magasabb a naponta 

mozgásszervi panaszokkal jelentkező betegek száma, aránya. 

 

 

A körzetben észlelt fertőző megbetegedések megoszlása (2011. év) 

 

Fertőző bélhurut: 5 eset 

Salmonellosis: 1 eset 

A veszettségre gyanús sérülések száma némileg csökkent.  Ez azonban nem jelenti az 

ebtartás szigorúbb, hatékonyabb és gyakoribb ellenőrzésének szükségességét (kóbor 

kutyák!). 

 

 

Halálozási adatok 

 

2009-ben Magyarországon a férfiak várható átlagos élettartama 69 év, a nőké 77 év volt. 

A körzetben 2011-ben elhunytak száma: 19 fő. 

 

A két vezető halálok a keringési rendszer betegségei és a daganatos betegségek. 

 

A körzetben az elért átlag életkor a cukorbetegség, illetve a cukorbetegség szövődményei 

miatt elhunytak esetében eléri a mai Magyarországon várható átlag életkort, sőt a 

keringési betegségek esetén meg is haladja azt.  

 

Szűrővizsgálatok 

 

Mint már említettem a betegségek korai felismerése igen jelentős nem csak a beteg 

életében, de a társadalom életében is. Ezt a célt szolgálják a szűrővizsgálatok. 

A magas vérnyomás szűrése folyamatos, hiszen gyakorlatilag minden megjelenő beteg 

vérnyomását ellenőrizzük és gyanú esetén kivizsgálást indítunk. 

A cukorbetegség szűrése inkább célzott (panaszok esetén), illetve bizonyos esetekben 

kötelező (jogosítvány stb.). 

A daganatos betegségek szűrése a legkevésbé megoldott, hiszen ebben az esetben egy 

bizonyos korosztály teljes átszűrésére van szükség, ami meglehetősen költségigényes. 

Sajnos a már panaszokat okozó daganatos betegségek esetén sokszor elkésünk a 

felismeréssel. Örvendetes, hogy országos szinten beindultak bizonyos szűrővizsgálatok. 

Ilyen volt a tavalyi év végén lezajlott emlőrák szűrés mammographiával, a 

méhnyakrákszűrés és a tüdőszűrés. Április 19-én lesz csontritkulás szűrés, melyet sikerül 

ingyenesen biztosítani. 
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A lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők 

 

 

Ebben a kérdésben is csak ismételni tudom a tavalyi gondolataimat: 

A legfontosabb tényezők négy csoportba sorolhatók: 

 

1. Életmód 

2. Társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális körülmények 

3. Környezeti hatások 

4. Egészségügyi ellátás 

 

  Magyarországon az összes halálozás háromnegyed része szív- érrendszeri és daganatos 

betegségekből származik. E betegségek kialakulásában az életmód szerepe nagyon 

jelentős, ezen belül is fontos befolyásoló tényezők a helytelen táplálkozás, az elhízás, a 

dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás és a mozgáshiány. Természetesen az 

Önkormányzat nem tud változtatni az emberek életmódján, de vannak lehetőségei annak 

befolyásolására, amelyek eddig nem voltak megfelelően kihasználva. Gondolok például a 

közétkeztetési ellátások olyan mértékű támogatására, ami biztosítja a korszerű és 

változatos élelmezést. Ide tartozik a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a kábítószer 

fogyasztás elleni propaganda főleg a fiatalok, iskoláskorúak körében. Meg kellene 

teremteni a rendszeres, egészséges testmozgás helyi feltételeit is. Az uszoda 

kihasználtságának növelése sokat segíthetne ezen. 

  Társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális körülmények helyi szinten nehezen 

befolyásolhatók, bár egészséges bérlakások kialakítására nagy szükség lenne. 

  A környezeti hatások kivédése szempontjából is akad még tennivaló. Környezetünkben 

nincs nagyipari légszennyező objektum, de a pollenhelyzet elkeserítő. Az egészséges 

ivóvíz biztosítása is kötelező önkormányzati feladat, amely Lengyeltótiban biztosított. 

Nagy lépést tettünk előre a környezet kímélése felé, mikor átadásra került a 

szennyvízcsatorna hálózat. 

  A lakosság egészségi állapotát alapvetően nem az egészségügyi ellátás határozza meg, 

azonban a befolyásoló tényezők sorában igen lényeges szerepet kap. Nemzetközileg 

elfogadott vélemény, hogy az orvostudomány mai felkészültsége mellett számos 

betegségben (pl. TBC, magas vérnyomás, cukorbetegség, méhnyakrák stb.) 65 év alatt 

már nem lenne szabad meghalni. Az ellátórendszerek elemei rendkívül sokrétűek és 

összetettek (pl. leterheltség, elégtelen megelőző szemlélet, elavult technológiák, 

mentőállomás lefedettsége stb.), de helyi szinten is sok minden tehető az egészségügyi 

ellátás javításáért, amely nem mindig csak pénzkérdés. Jelenleg zajlik az egészségügyi 

ellátórendszer teljes átalakítása, melyről még csak elképzeléseket hallottam. 

 

 

Kéréseink 

 

Ezek sem változtak lényegesen a tavalyi évhez képest: 

 

1. A rendelő környezetének és magának az épületnek a folyamatos rendben tartása, a 

járdák, utak gyakori karbantartása, az ott dolgozók és a betegek parkolásának 

megoldása nagyon fontos lenne. A városközpont sokat szépült, több helyen térburkolat 
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létesült. Az orvosi rendelő közvetlen környezete eléggé elhanyagolt, pedig nagyon sok 

polgár megfordul ott egy év alatt. Rendezni kellene a dolgozók parkolási lehetőségét. 

2. Az épület korszerűsítése, átépítése után kaptunk egy szép épületet, melynek 

állagmegóvására nem figyeltek, így mára elvesztette újszerű benyomását. Málladozik 

a vakolat, folyik az ereszcsatorna, beázik a tető, vezetékek lógnak, tönkrementek a 

bútorok, piszkosak a falak. A rendelő tisztasága is hagy kívánni valót maga után. A 

takarítónők munkabeosztása nem megfelelő, hiszen nagyjából egybe esik a rendelési 

idővel, amikor értelemszerűen nem tudnak dolgozni. Munkakörükhöz tartozna a 

fertőtlenítés és az évenkénti legalább kétszeri nagyobb takarítás (csempék lemosása, 

ablaktisztítás, stb.). 

3. A fenntartási költségekről szóló, évenként ismétlődő tárgyalások végére pontot kellene 

tenni. Tisztább, átláthatóbb lenne, ha a működtetéshez szükséges költségeket 

mérhetőbb formában tennénk megoszthatóvá (víz, villany, gázfogyasztás).  Úgy 

kellene a köztünk lévő szerződést módosítani, hogy ne kelljen ezzel minden évben 

foglalkozni. Kicsit elhanyagoltnak érezzük magunkat, más városi intézményekben 

dolgozó, közfeladatot ellátó emberekhez képest. 

4. Kérjük a mentőszolgálat telephelyének megtartását az orvosi rendelőhöz integráltan. 

Sürgős esetekben nagyon sokszor tudjuk egymást kölcsönösen segíteni, amiben 

fontos, hogy egymás mellett dolgozzunk. 

 

 

Összefoglalva: a Lengyeltótiban lakó emberek egészségi állapota nagyjából hasonló az 

országos átlaghoz, amelyen, mint tudjuk, van javítani való. A problémák feltárásával, 

jelzésével, őszinte megbeszélésével, kölcsönös segítőkészséggel még sokat javíthatunk a 

jelenlegi állapoton, és ez elsősorban nem pénzkérdés. 

 

 

 

 

 

                                                                                      Tisztelettel: 

 

Lengyeltóti, 2012-04-15.                                         dr.Kovács József 

 

 

 

 



 Lengyeltóti Házi Gyermekorvosi Szolgálat beszámolója 

a Lengyeltóti Város egészségügyi helyzetéről szóló napirendhez 

2012. április 16. 

 
 

 

 

A Lengyeltóti Házi Gyermekorvosi Szolgálat vállalkozói formában működik. Szolgáltató a 

lengyeltóti gyermekpraxisban Diósiné dr. László Klára egyéni vállalkozó. A Lengyeltóti, 

Hácsi, Kisberényi Önkormányzatokkal kötött feladatátvállalási szerződés értelmében a Házi 

Gyermekorvosi Szolgálat működtetésére az Egészségbiztosítóval közvetlen finanszírozási 

szerződést kötöttünk, területi ellátási kötelezettséggel, folyamatos ellátást biztosítva 

(közfeladatot látunk el közfinanszírozásból!). Azaz  a kötelezően ellátandók köre 

Lengyeltóti, Kisberény, Hács 14 év alatti lakossága. A gyermekek száma évről évre 

csökken, az elmúlt kb. 5 évben a 0-14 évesek száma a három településen a majdnem 800-ról 

alig több, mint 600-ra csökkent. (600-800 fő a kívánatos létszám a gyermekpraxisban) A 14-

18 évesek választhatnak a gyermek- ill. felnőtt alapellátás között. Jobbára a serdülők a 

gyermekpraxisban maradnak, ez – és a területen kívül lakó gyermekek bejelentkezése – az 

ellátottak számát növeli. Jelenleg 924 bejelentkezett páciensünk van. Feladatunk az ő 

gyógyító-megelőző ellátásuk, azaz az akut megbetegedések ellátásán túl a testi és szellemi 

fejlődés, az egészségi állapot nyomon követése, a betegségek időben történő felfedezése és 

gyógykezelése érdekében végzett szűrővizsgálatok, a krónikus betegek gondozása, 

védőoltások beadása. A betegellátás a Lengyeltóti központi rendelőben történik mindhárom 

település gyermeklakossága részére. A jogszabályban előírtnak megfelelően napi 8 órában 

állunk betegek rendelkezésére, ami azonban nem jelenti azt, hogy egész nap betegrendelést 

tartunk. A gyógyító tevékenységre heti 18,5 óra betegrendelés áll rendelkezésre, amit 

megnövekedett betegforgalom, járvány esetén az utolsó, még rendelési időben érkezett 

beteg ellátásáig megnyújtunk. A busszal közlekedők érdekében a „rendelési idő egy 

részében” előírt előjegyzési rendszert úgy szerveztük meg, hogy a rendelés teljes ideje alatt 

adunk időpontot, az előjegyzési időpontok sűrűsége lehetővé teszi az aznapra megbetegedett 

gyermekek köztes ellátását is. Ők az érkezés sorrendjében, sorszám alapján kerülnek 

ellátásra. Természetesen a sürgős ellátást igénylő rosszulléteket, baleseteket soron kívül 

látjuk el, szükség esetén annak helyszínén is, 8 órán keresztül. Az ellátási területen 

ideiglenesen tartózkodó, akut ellátást igénylőket eseti ellátásban részesítjük. 

 

A megelőző munka nagyrészt a rendelési időn kívül, szintén előjegyzés alapján történik. 

Csecsemő-és kisgyermek tanácsadásra heti 2 óra a tervezett, a gyakorlatban ez 

csütörtökönként 3-3,5 órát igénybe vesz, védőnői előjegyzés alapján. 

A Védőnői Szolgálattal jó a munkakapcsolatunk. A csecsemők és kisgyermekek megelőző 

ellátásán túl közös feladatunk a gyermekintézmények ellátása is. Együtt végezzük a 

gyermekek szűrővizsgálatát, oltását, a problémás esetek gondozását. 

 

Miután a praxis 3 település gyermekeinek ellátására hivatott, nem tudunk adatokat 

szolgáltatni kizárólag a lengyeltótiak egészségi állapotáról. A 2011. évben összesen 7019 

orvos- beteg találkozás történt, ebből a rendelésen megjelentek száma 6379 fő. A napi 

átlagos betegforgalom 35 fő. A találkozások többi része a tanácsadóban, látogatások során, 

kampányoltásokon történt. 

 



 A népegészségügyi programban meghatározott célok közül a gyermekek mozgásszervi, 

vérnyomás, cukorbetegség és elhízás szűrésével, a kiszűrt esetek kezelésével, gondozásával 

kiemelten foglalkozunk, a helyes táplálkozással, dohányzással kapcsolatosan egyénre 

szabott tanácsokat adunk. Sajnálattal látjuk, hogy a felnőttekre jellemző mozgásszegény 

létforma a gyermekekre is egyre jellemzőbb lesz. Az egészen kicsi  gyermekek TV-t, videót 

néznek, visszaszorul a természetes mozgásigény. Elmarad a mindennapi gyaloglás az 

óvodába, iskolába, hiszen a gyerekek autón járnak iskolába ( ezt a szülők általában 

közbiztonság okokkal indokolják). Az iskolában természetesen az órákon ülnek, majd 

otthon lecke, számítógép, TV mellett megint csak ülnek. 

 Tovább súlyosbítja a helyzetet a táplálkozási szokások rossz tendenciája. Bőséges zöldség- 

és gyümölcsfogyasztásra sok gyermeket nem vagy nagyon nehezen sikerül rábeszélni – nem 

szeretik. Miért? Mert a túlsózott, túlédesített, táplálkozás-élettani szempontból értéktelen 

ételek-italok divatját éljük. Minőségileg éheznek, hiányállapotok alakulnak ki (pl. vashiány, 

vérszegénység), kevés a természetes vitamin, rost, ásványi anyag bevitel   

E két rossz szokás egyik következménye, hogy gyermekeink  12%-a kifejezetten kövér, a 

kisebb-nagyobb túlsúllyal rendelkezők aránya eléri a 25%-ot. Veszélyes tendencia, mert 

ezek a gyermekek fokozottan veszélyeztetettek a későbbi életkorban szív-ér rendszeri 

betegségekre, (érelmeszesedés, magas vérnyomás, koszorúérbetegség, agyi érkatasztrófák), 

valamint anyagcsere betegségekre (koleszterin szint emelkedés, cukorbetegség, köszvény, 

stb).  S bizony, már 14 éves kor alatt is, de 14-18 éves korban több esetben jelentkezik a 15-

20 évvel ezelőtt ebben az életkorban ritkaságszámba menő magas vérnyomás, a nem-

inzulinhiányos cukorbetegség (utóbbi régi elnevezése „időskori cukorbaj” volt!). 

Alig látunk kifogástalan tartású, teljesen ép lábboltozatú gyermeket. A gerincdeformitás 

aránya a gyermekeknél meghaladja a 10%-ot. 

Örvendetes, hogy az iskolás gyerekeknek módjuk van az egyik legegészségesebb 

mozgásforma, az úszás gyakorlására. A gyógytestnevelés, a gyógyúszás segít korrigálni, jó 

esetben gyógyítani a már kialakult hibákat, de a megelőzésben kevés eredményt érünk el. 

Azt hiszem, azért, mert alapvetően társadalmi tendenciákat kellene megváltoztatnunk, ez 

pedig az egészségügy számára túl nagy falat.   

Hasonlóképpen túl kicsik vagyunk a másik sajnálatosan növekvő számú betegségcsoport, a 

légúti allergiák megelőzéséhez. Minden 25. gyerek asztmás, és 12-13 gyermekre esik egy 

másfajta allergiás betegség. Nagyon magas arány, elsősorban a környezetszennyezésnek 

„köszönhetjük”. 

Még egy nem kívánatos jelenséget hadd említsek meg, bár ez nem csupán egészségügyi, 

inkább szociális probléma: a fiatalkorú terhesek növekvő arányát. Szinte napi rutinná vált, 

az a furcsa helyzet, mikor a gyermekellátásban terhesgondozást vagyunk kénytelenek 

végezni. S a feladat nem könnyű, mert túl azon, hogy ezeknek a gyereklányoknak a 

szervezete még nem készült fel a magzat optimális ellátására, maguk is rossz szociális 

helyzetűek, hiányosan tápláltak, vérszegények, vas-vitaminhiányosak. 

 

A felsorolt negatívumok borús képet festenek a lengyeltóti gyermekek egészségi állapotáról. 

Ha a talpára fordítjuk a helyzetet, örülhetünk: a gyerekek túlnyomó része egészséges, ¾ 

része nem kövér, 96%-a nem asztmás, stb... Célom a negatívumok kiemelésével az, hogy 

segítséget kérjek: magunk, egészségügyiek semmik sem vagyunk a rossz trendek 

megváltoztatásához. 

 

Magam és munkatársam is legjobb tudásunk szerint igyekszünk pácienseink egészségét 

megőrizni, a kóros állapotokat időben kiszűrni, betegségeiket mielőbb  és otthonukban 



gyógyítani,  az elkerülhetetlen kórházi ellátást időben biztosítani, mindezt jogszabály szerint 

dokumentálni, jelenteni, összesíteni – és mellékesen a gyermekre, anyjára, apjára figyelni, 

jó szóval is gyógyítani. 

Az év elején az ÁNTSZ ellenőrzést végzett, melynek során hiányosságot nem találtak, 

tudomásom szerint panasz a munkánkra betegeink, ill. szüleik részéről sem volt. 
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                                                                        dr. László Klára 

                                                                       házi gyermekorvos 
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Engedjék meg, hogy pár gondolatban ismertessem a lengyeltói mentőállomás tavalyi,ill. 

jelenlegi működését, és betöltött szerepét a város és környéke sürgősségi betegellátásban. 

A mentőállomás jelenleg 2 db futó mentőautóval rendelkezik,melyből az egyik/Toyota Hiace 

tip./ munkanapi 10 órában teljesít szolgálatot,a másik/ Ford Transit tip/ mindennapi 24 órás 

szolgálatban van. A személyzet összesen 12 fő, ebből 5 fő mentőszakápoló, 1 fő jelenleg a 

szakápolóképzés elsőéves hallgatója, 6 fő mentőgépkocsivezető. A mentés fogalmát az 

Egészségügyi Törvény 94§-a tartalmazza. A mentőállomás ezekből a feladatokból a tavalyi, 

2011-es évben 1227 mentési feladatot hajtott végre, mindeközben 75605  km-et teljesített. 

Mivel az Országos Mentőszolgálat nevében benne van az országos működésére utaló 

megnevezés, ezért a lengyeltóti mentőállomás hatókörét sem lehet szűk keretek közé 

szorítani. Cél az uniós normáknak megfelelő, 15 percen belüli kiérkezés, és a megkezdett 

betegellátás, azonban ez nem mindig teljesíthető. A műszaki területen 

vannak lemaradások, ugyanis a nappalos autóban már közel 700.000 km van, s ezt a 

közeljövőben az előttünk álló uniós projektekből szeretnénk lecserélni, új, vagy 

újabb mentőautóra. Jelenleg csak a 24 órában szolgálatot teljesítő mentőautóban van 

félautomata defibrillátor/újraélesztő készülék/,az is a Fonyódi Mentőalapítvány és az 

adófizetők jóvoltából. Jelenleg zajlik az Országos Mentőszolgálatnál egy projekt, melynek 

célja az, hogy minden mentőautóban legyen defibrillátor, reméljük, a cél mielőbb teljesül. A 

fentiekből kifolyólag fordul elő az, hogy egy betegért - számítva a magasabb szintű 

sürgősségi beavatkozás szükségességére- egyszerre több mentőautó, esetleg mentőhelikopter 

érkezik. Természetesen mindezen nehézségek ellenére a dolgozóink szinten tartása, 

folyamatos szakmai továbbképzéssel történik, hiszen adott esetben, nagyon sok múlik azon, 

hogy mennyire képzett mentődolgozó kezdi meg a beteg ellátását. A dolgozók továbbképzése 

a creditrendszeren belül történik,a kamara által szervezett formában,illetve házi 

továbbképzéseket is szervezünk. 

  

Esetleges további kérdésekkel kapcsolatosan állok rendelkezésre: 
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