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Munkakörülmények, személyi és tárgyi feltételek 
 
 
     A Lengyeltóti II. Háziorvosi Szolgálat feladatait jelenleg 1 fő háziorvos és 1 fő körzeti 
ápolónő látja el. Mindketten rendelkezünk a munkakör betöltéséhez szükséges 
szakképzettséggel, szakvizsgával. A kötelezően előírt továbbképzéseken folyamatosan részt 
veszünk, az esetek túlnyomó többségében a szabadidőnk terhére. 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 rendelkezésre állás hétköznapokon napi 8 óra, reggel 8-tól, délután 16 óráig tart. A 
rendelési idő napi 4-5 óra, melyet szinte minden nap túllépünk. Rendelésre érkező beteget 
még egyszer sem küldtünk el, akkor sem, ha a rendelési idő már régen lejárt. 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 biztosítása 
korábban az Önkormányzat feladata volt, de 2002 júliusától ezt átvállaltam. Ekkor építették 
be az amortizációs költségeket a finanszírozási összegbe, melyet azonban később 
megszüntettek, így az elhasználódó, nagy értékű, orvosi műszerek pótlása nagy anyagi 
megterhelést jelent a praxis számára. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a működési 
költségből, ideértve a munkabéreket is, kell kigazdálkodni az eszközök árát. 2005-2011 között 
a számítástechnikai eszközök és programok korszerűsítését hajtottuk végre, irodabútort 
vásároltunk, beszereztünk egy korszerű EKG készüléket és hozzájárultunk az épület átépítése 
során a belső építési munkákhoz. Ezek összes költsége meghaladta a 2 millió forintot. 
     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. Két éve lehetőség van internetes 
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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. Ha ismertebbé válik a betegek körében, tovább 
fog csökkeni a várakozási idő, még kevesebbszer lesz tumultus a váróban. Ez alól 
valószínűleg kivétel lesz az esetleges influenzajárványos időszak. 

 
 

Demográfiai adatok 
 

2011. április 19-én a bejelentkezettek száma 1256 fő, ez 91-el kevesebb a 2003-as létszámhoz 
képest. Az ellátási típus: felnőtt körzet (14 év felett). 
 
Megoszlásuk korcsoport szerint  
  
   Férfi  Nő 
 
15-20 év                5     6 
20-30 év    89   65  
30-40 év  143  131  
40-50 év  108  101   
50-60 év  111  129  
60-70 év    98  107 
70 év felett    51  112 
Összesen:                    605 (48%)      651  (52%) 
 
 
Az országos korcsoport megoszlással összehasonlítva a következő különbségek illetve 
hasonlóságok fedezhetők fel: 
 

1. A körzet korcsoportos megoszlása közel azonos az országos megoszlással, így az 
egyéb egészségügyi mutatók az országos adatokkal összehasonlíthatók. 

2. A 15-20 éves korcsoport alacsonyabb aránya a gyermekorvos jelenléte miatt van, 
mivel „kötelező” átjelentkezés csak 18 év felett van. 

 
Megoszlásuk lakhely szerint: 
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Betegforgalmi adatok 

 
 
2010. évben a következő betegforgalmi adatok mutathatók ki: 

1. Megjelenés rendelésen: 6198 eset. 
2. Sürgős hívás rendelkezésre állási időben: 56 eset. 
3. Látogatás krónikus betegnél: 220 eset. 
4. Forgalmi percátlag: 9,29 perc /eset (csak a rendelésre vonatkozóan). 
5. Egy bejelentkezettre jutó megjelenések száma: 4,93 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. 
 

Gondozottak korcsoportos megoszlása
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A magas vérnyomás miatt gondozottak száma 412 fő (32,8 %). 
A szívbetegségek miatt gondozottak száma 83 fő (6,6%). 
A cukorbetegség miatt gondozottak száma 131 fő (10,4%). 
Az ábrán látható, hogy 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 130 fő (10,3%). 
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 84 fő (6,6%). 
A daganatos betegségek miatt gondozottak alacsony számát a betegség súlyos kimenetele 
is magyarázza, a gyakori késői felismerés mellett. A gondozottak száma 43 fő (3,4%). 
Jelentős még a mozgásszervi gondozottak száma: 51 fő, de ennél is magasabb a naponta 
mozgásszervi panaszokkal jelentkező betegek száma, aránya. 
 
 
A körzetben észlelt fertőző megbetegedések megoszlása (2009. és 2010. év) 
 
Fertőző bélhurut: 9 eset 
Salmonellosis: 2 eset 
Bárányhimlő: 1 eset 
Még mindig magas a veszettségre gyanús sérülések száma, főleg kutyaharapás 
következtében. Ez az adat felveti 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 2006-2010 között elhunytak száma: 111 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 már többször lezajlott emlőrák szűrés mammographiával és a 
méhnyakrákszűrés. Ebben az évben részt vettünk a bélrendszeri vérzés szűrésének 
mintaprogramjában, melyhez önként lehetett praxisként jelentkezni. Az alacsony 
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rendelkezésre álló esetszám ellenére jó találati arányt értünk el a szűrendők célzott 
kiválasztásával.  Helyi szervezésű szűrés volt a férfiak prostataszűrése, melyen nagyon 
kevesen vettek részt. Sajnos a szolgálat anyagi és személyi feltételei meglehetősen 
korlátozottak, ezért a jövőben a szűrések lebonyolításában az Önkormányzatnak is 
nagyobb szerepet kellene vállalnia. 
 
 

A lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők 
 

 
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. 
 
 

Kéréseink 
 

Feladatainkat részben már vázoltam. Ezek megoldásában az Önkormányzatnak nagyobb 
szerepet kellene vállalnia, mert a Szolgálat egyedül ezeket megoldani nem tudja.  
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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 
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. Örültünk a fenntartási költségek ez évi mérséklésének. Tisztább, átláthatóbb lenne, ha 
a működtetéshez szükséges költségeket mérhetőbb formában tennénk megoszthatóvá 
(víz, villany, gázfogyasztás), erre ígéretet is kaptunk a Polgármester Úrtól. Igaz, hogy 
szó szerint véve „vállalkozók” vagyunk, ennek minden pejoratív tartalmával, de az 
Önkormányzat kötelező alapfeladatát vállaltuk át és nincs lehetőségünk semmilyen 
költség áthárítására, hiszen az egészségügyi ellátás ingyenes és csak egy adott 
összegből gazdálkodhatunk. Kicsit elhanyagoltnak érezzük magunkat, más városi 
intézményekhez 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, 2011-04-20.                                         dr.Kovács József 
 
 
 
 


