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A Lengyeltóti 1. sz. körzet 1967. évtől működik, az ellátási területet 1972-től Kisberény 
községgel bővítették, külterületek Pusztaszentgyörgy, Pusztaberény, Mohácsi-hegy és 
Tatárvár. 
 
Körzetünkbe bejelentett TAJ-számmal rendelkezik: 1657 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. 
 
Ellátottaink korcsoport analízise: 
                          Férfi                 Nő             Öszesen 
20 év alatt              9                  10                      19 
20-30 év             129                160      289 
30-40 év             160               151                   311 
40-50 év             132                 131      263  
50-60 év             144                 152                   296 
60-70 év               98                 139                   237 
70 év felett           91                 151                   242      
Összesen:            763                 894                 1657  
 
 
 
 



 
 
  
 
A 2010. évi összes betegforgalom 9356 fő volt, 
elhaláloztak 24-en. 
 
 
Tevékenységünket a sürgős esetek ellátása mellett az alapellátási munka 3 pillére határozza 
meg, amely a  

- 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 – labor, egyéb controll vizsgálatokon - túl a rendeléseken személyre szabott 
életvezetési, diétás tanácsokat adunk, ill. a gyógyszerelés laikusok számára szükséges 
ismereteit igyekszünk elmélyíteni. 
 
Gondozottaink BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) szerinti esetmegoszlása: 
 
Fő betegségcsoport                                        Férfi              Nő                  Összes 
 
Rosszindulatú daganatok (C)                             26             31                          57 
Vér- és vérképző szervi (D)                                13            43                          56         
Anyagcsere bet.-k (E)                                       247           435                        682 
                  ebből cukorbetegség                         92           104                        196 
                            vérzsír, cholest.                    134           216                        350 
Psychiátriai bet. (F)                                            48             20                          68 
Ideggyógy. bet.(G)                                             27             32                          59 
Érzékszervek betegségei (H)                              23             31                          54 
Szív-keringési bet.-k (I)                                   450           644                        794 
                   ebből magas vérny.                       282           409                        691 
Idült légúti bet.-k (J)                                           66           116                        182 
Idült emésztőszervi bet.-k  (K)                           46             25                          71 
Mozgásszervi bet.-k (M)                                  164           374                        538 
Idült vesebetegségek (N)                                    12             18                          30 
 
Összesen                                                         1122         1769                      2891  
 
Fenti statisztikából megállapítható, hogy körzetünk nagyon nehézkes indulása után az első 
évben 1650 körüli TAJ-kártyás betegünket közel 2900 esetben tudtuk gondozás alá vonni, 
amely szám az idő múlásával várhatóan még emelkedni fog.  
 
      
 
 
 



 
 
 
 
 
Alapellátói tevékenységünk második pillére a szűrés. 
Körzetünkben a terhesek és krónikus betegek célirányos szűrését rendszeresen elvégezzük,  
eddig „szűrőnapot” még nem tartottunk, csoportos szűrés egy  alkalommal történt, ill. 
tárgyévben részt vettünk az ÁNTSZ által központilag szervezett vastagbélrák szűrésben. 
 
Munkánk harmadik pillére az egészségnevelés. 
Egészségnevelési feladatokat főként a rendszeres napi munka folyamán végzünk, a 
Rákellenes Liga felkérésére egy előadást tartottunk, ill. a Városi TV-ben a kullancs-
betegségek, méhnyak-rák és H1N1 influenza elleni oltás propagálása tekintetében egy 
előadás-sorozat került felvételre, amelyet egy alkalommal, a szokásos ismétlésekkel leadtak. 
 
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 propagálása, a 
fiatalok egészséges életmódra nevelése, az iskolákban egészségnevelők foglalkoztatása, a 
védőoltások reklámozása, a drága, vélhetően robbanásszerű javulást előidéző oltások (HPV) 
szponzorálásának megszervezése. 
Másrészről kívánatos a populáció egyre nagyobb hányadát adó idősek ellátási színvonalának 
javítása a gondozóhálózat bővítése, új ellátási lehetőségek keresése, esetleg öregotthon 
kialakítása fejlesztő jellegű pályázati lehetőségek figyelése, igénybevétele által. 
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. április 20. 
 
 
 
 
 
 
                                                                              (: dr. Kovácsy Tibor :) 
                                                                                       háziorvos 
 
   
 
 


