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II. Rövidítések jegyzéke 

 

ÁNTSZ – Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

CME - Continual Medical Education 

CSAKOSZ – Családorvos Kutatók Országos Szervezete 

CSHCN - children with special health care needs  

CSOT – Családorvosi Tanszék 

EFPC - European Forum for Primary Care 

EURIPA – European Independent Practitioners Association 

FAKSZ - Falusi Kislakásépítő Szövetkezet  

FAKOOSZ – Falusi Körzeti Orvosok Országos Szövetsége 

GNRE - Generale Normativum in Re Sanitate  

HAARH - Hungarian Academic Association of Rural Health 

HES – Háziorvosi Ellátási Standardok  

HIV - Human Immunodeficiency Virus 

IAAMRH – International Association of Agricultural Medicine and Rural Health 

JAMA - Journal of the American Medical Association 

MÁOTE – Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete 

MEDINFO – Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyvtár 

M.Kir. – Magyar Királyi 

MÁOTE – Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete 

MOTESZ – Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége 

PIVA - population isolation vulnerability amplifier  

PPR - population per physician ratio 

OALI – Országos Alapellátási Intézet 

OALKO – Országos Alapellátási Konferencia 

OEP – Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

OKE – Oltalom Karitatív Egyesület 

OHI - Országos Háziorvosi Intézet 

OKOSAN – OKOSAN. Országos Körzeti Orvosi Szolgálat Aszklépiosz Nemzetségének. 

OMSZ – Országos Mentőszolgálat 

OTH - Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

POTE - Pécsi Orvostudományi Egyetem 

RENECOP – Regional Network of Collaboration in Primary Care 
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ROMTENS  - ROMTENS Foundation - Health Promotion and Primary Health Care Network 

within the Health Care System. 

SOTE - Semmelweis Orvostudományi Egyetem 

SZAOTE – Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem 

TB - Társadalombiztosítás 

UEMO – United European Medical Organizations 

UH - ultrahang 

WHO – World Health Organization 

WHO IOM – World Health Organization International Organization of Migration 

WONCA – EGPRN - The European General Practice Research Network 

WONCA – EURACT - European Academy of Teachers in General Practice 

WONCA – World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations 

of General Practitioners/Family Physicians. 
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I. Bevezetés 

 

A faluegészségügy első írásos dokumentuma az osztrák-magyar államiság törvényi 

szabályozásának idejéből, a Mária Terézia uralkodása alatt kiadott Generale Normativum in 

Re Sanitatis soraiban található. A pestis megfékezése céljából kiadott átfogó rendelet többek 

között előírja, hogy minden megye köteles egy fő képzett physicust alkalmazni, hogy a falusi 

lakosság egészségügyi ellátását is biztosítsa.(1) 

A szkeptikus fogadtatás,(2) a valós nehézségek(3) ellenére a falusi népesség egészségügyi 

ellátása, ha lassan is, de fejlődött. 

Újabb lendületet adott a folyamatnak a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1867. évi 

rimaszombati vándorgyűlése. Ennek határozata alapján alakult meg Markusovszky Lajos 

vezetésével 1868-ban az Országos Közegészségügyi Tanács, majd Fodor József vezetésével 

1874-ben Európában az elsők között Budapesten a Közegészségtani Tanszék,(4) azzal a 

céllal, hogy felmérjék az ország valós egészségügyi helyzetét, és javaslatokat tegyen a 

problémák megoldására. 

1876-ban a magyar országgyűlés meghozta a „Közegészségügy rendezéséről” szóló XIV. 

törvénycikkét, melynek I. része a községek feladatait határozta meg, II. része pedig a 

közegészségügyi szolgálat rendszerét szabályozta. Hasonló, közegészségügyre vonatkozó 

törvények megjelentek 1874-ben Svédországban, 1875-ben Angliában, de egyik sem volt ilyen 

átfogó, és csak Magyarországon kerültek egységes rendszerbe a feladatok és az 

ellátórendszer.(5) Az 1876. évi törvény kiemelkedő fontosságú rendelkezése volt, hogy a 

közegészségügyi ellátást állami feladattá tette, és gondoskodott az ellátás biztosításáról a 

legkisebb falvakban is.(6) 

A falusi betegellátásban újabb nagy előrelépést jelentett Johan Béla tevékenysége, aki 

minden erejét és befolyását latba vetve tevékenykedett a falusi népesség egészségügyi 

helyzetének javításáért. A Rockefeller Alapítvány hathatós támogatásával szervezett képzés 

indult egészségügyi szakemberek oktatására. Fontos feladat lett az egészség megőrzése és a 

prevenció: Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálatot hoztak létre ennek biztosítására. 

1925-ben törvényt hoztak az Országos Közegészségtani Intézet felállításáról és 

működtetéséről. A Falu Szociális Alapba juttatott közadakozásokat falusi "Egészségház"-ak, 

iskolafogászat, körzeti orvosi lakások, napközi otthonok építésére, a községi körorvosok 

létszámának 2o %-os emelésére fordították. Így már leírhatta Johan Béla, hogy „Gyógyul a 

magyar falu”.(7) 
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1949. után Magyarország deklaráltan ipari-agrár ország lett, kinyilvánítva, hogy minden 

lakosa egyforma jogokat és lehetőségeket élvez, ezért a falusi betegellátás léte és elismerése 

hosszú időre megszűnt. 

Az 1970-es-1980-as években Tényi Jenő professzornál találjuk meg a faluegészségügyi 

ellátás kezdeményeit: a közösségi orvoslás és a kisebbségek esélyegyenlőségének elkötelezett 

híve volt.(8-9) és nemzetközi faluegészségüggyel foglalkozó szervezeteken keresztül igyekezett 

a faluegészségügyi ellátás létjogosultságát bizonyítani. 

 

Magyarországon ma van falu és van egészségügy.  

A falu meghatározása az értelmező szótár szerint: nem zárt építkezésű csoportos település, a 

városnál rendszerint kisebb településforma. A történelem folyamán a falvak lakossága főként 

mezőgazdasággal foglalkozott. 

A szinonimaként használt község az államigazgatásban jogi és politikai kategória. 

Az egészségügy a társadalom azon tevékenységeinek strukturált rendszere, amely az egészség 

megőrzését, a betegségek megelőzését és gyógyítását, krónikus betegségek esetében azok 

kezelését szolgálja; az ember és ezen keresztül a társadalom szociális biztonságának része, 

melyben számít az egyén és a társadalom aktív közreműködésére. 

De mi a faluegészségügy?  

A meghatározás nehézségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az UEMO is csak 2002-ben 

fogadta el a háziorvoslás egységes európai meghatározását.(10) A faluegészségügyi 

ellátással, oktatással, elkülönített intézményrendszerrel rendelkező országokban is gondot 

okoz ennek a fogalomnak a pontos meghatározása.(11). Az EURIPA és az IAAMRH belgrádi 

konferenciáján 2004-ben sok beszélgetés, vita tárgya volt a pontos megfogalmazása. Végül az 

EURIPA vezetőségének nemzetközi körkérdésének értékelése után a következő definíció került 

elfogadásra(12). 

A faluegészségügy a falun élő és/vagy dolgozó emberek gyógyító-megelőző, rehabilitáló 

ellátását jelenti. Tevékenységi körében részt vesz a háziorvoson kívül a foglalkozás-

egészségügyi szakorvos, a közegészségügyi ellátórendszer /nálunk az ÁNTSZ és a védőnő,/ a 

környezetvédelmi, környezet-egészségügyi szakemberek, az önkormányzat szociális referensei. 

Ezen szakemberek összehangolt, egybefogott munkájával lehet csak biztosítani, hogy a falusi 

embernek ugyanolyan esélye legyen egészségének megőrzésére, a gyógyulásra. 

Leginkább ez a meghatározás foglalta magában ennek a szerteágazó területnek a definícióját. 

A II. világháború után a lakosság közel 60 %-a mezőgazdasági munkából élt.  
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A 2000-es években megjelent Statisztikai évkönyvekben már csak arról kaphatunk 

tájékoztatást, hogy az ország lakosságának 41 %-a él községekben. 

A hivatalos statisztikákban semmilyen adatot nem találtam arra, hogy ma Magyarországon 

hányan foglalkoznak bármilyen formában mezőgazdasági termeléssel, milyen arányban 

szenvednek balesetet a képzett és nem képzett termelők, milyen mértékben károsítják vagy 

védik környezetüket. Az az adat, mely szerint a lakosság 8 %-a él mezőgazdaságból(13), csak 

a munkaerőként bejelentett létszámot jelenti.  

Sok kolléga nem dokumentált, és adatokkal nem alátámasztott szubjektív véleménye volt, hogy 

a falusi lakosság halmozottan hátrányos helyzetű. Orvos és beteg egyaránt rosszabb eséllyel 

indul az élet sok területén a városi lakosokhoz viszonyítva.(14) 

Ezeket az évtizedek alatt felgyűlt tapasztalatokat és az eltökélt szándékot, hogy a falusi 

betegek és orvosok esélyeit javítsuk, próbáltuk hivatalos keretek közé foglalni a Magyar 

Faluegészségügyi Tudományos Társaság megalakításával és működésének megkezdésével. 

A két végpont közötti folyamatot, tudományos és szervezési lépéseit kívánom bemutatni 

ebben a dolgozatban, mely az 1986-2006. között eltelt 20 év munkáját foglalja össze. 

 

Az elvégzett vizsgálatokat két csoportba osztottam: az első csoportban az országos 

felmérések kerültek. Ezek között található kohorsz-tanulmány, melynek csak közösség-

formáló és a tudományos munkára gyakorolt eredményeit kívánom jelen dolgozatomban 

fölhasználni /Local Consensus on Prescribing Antibiotics HU9302-02-03-03/, és országos 

deszkriptív demográfiai vizsgálat /Felmérés a falusi népesség egészségügyi helyzetéről és 

egészségügyi ellátásáról Magyarországon, A háziorvosok pszichés státusa, Népi eredetű 

gyógymódok alkalmazása az alapellátásban, A munkaerő-vándorlás következtében kialakult 

szomatikus és mentális problémák az illegális munkavállalók és családtagjaik körében/. 

A második csoportba a háziorvosi körzetemben elvégzett deszkriptív-analitikus tanulmányok 

/A hipertóniás betegek baleseti statisztikája körzetemben 1986-1990-ig(15), Az alapszintű 

sürgősségi ellátás néhány problémája(16), A fájdalomcsillapítás lehetőségei és szokásai 

falusi körzetben(17), Néhány gondolat a garai nők alkohol okozta mortalitásával 

kapcsolatban(18), A női nemi hormonok hatása a hypertoniás megbetegedésekre 

körzetemben(19), Életveszélyes állapotok hypertoniás betegek körében(20), Fiatalkorúak 

fogamzásgátlási szokásai falun(21), Nőgyógyászati rákszűrés falusi körzetben(22) ill. 

esetleírások / A molekulától az emberig(23)  kerültek. 

A tárgyalás gerincét a falusi betegek egészségi állapotáról és egészségügyi ellátásáról 

készített felmérés adja. 
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Az elvégzett felmérések, oktató-kutató tevékenységem, napi praktizáló működésem 

eredményeit a végső cél, a faluegészségügyi kultúra kialakítása szemszögéből igyekeztem 

rendezni. Ennek megfelelően, egy működő falusi praxis kialakítása és fenntartása 

szempontjából összegeztem az eredményeket, és ebben a struktúrában kívánom bemutatni. 

Úgy, ahogy azt egy mindennapi munkáját végző falusi háziorvos észleli és értékeli.   

 

Az irodalmi anyag felhasználásánál a következő elv vezérelt: mivel a nagyon sok 

esélyegyenlőséggel foglalkozó magyar cikk körében alig-alig van a falusi lét hátrányaival 

célzottan foglalkozó, igyekeztem a "falusi" nézőpontból megközelíteni és felhasználni a 

forrásokat.  

A szociális körülményeknek és ebből fakadóan az egészségügyi szolgáltatások 

elérhetőségének, igénybevételének fontos meghatározója az iskolai végzettség. Ezt a tényt 

hangsúlyozza Belec Borbála és munkacsoportja is dolgozatukban.(24) Kiemelik az alacsony 

iskolázottság hátrányait az egészségügyi ellátás minden területén. 

Takács Erika és munkacsoportja az egészségügyi menedzserek folyóiratában, az IME-ben 

összegzi elemzésüket: finanszírozási számítások alapján derült ki, hogy a kistérségekből 

sokkal kevesebb beteg kerül a járó beteg szakellátásba, mint a városiak közül. Ha azonban 

már bekerült az ellátási rendszerbe, ugyanolyan színvonalú szolgáltatást kap, mint bárki más. 

Kiemelik, hogy hátrány a falusi lakosokat csak az elérhetőség, igénybevétel terén éri(25). 

Hasonló jelenségről ír az előbbi munkacsoport a krónikus fekvőbeteg-ellátás területén is, 

hangsúlyozva, hogy a főváros kiemelkedő ellátottsága mellett kifejezett hátrányban vannak 

még a nagyobb városok is. 

Érdekes ellenpontként Babusik Ferenc úgy látta, hogy nemcsak az egészségügy szerkezeti 

kialakítása, hanem az orvosi attitűd, az orvos-beteg kapcsolat személyes vagy hivatalos 

jellege is jelentősen befolyásolja az igénybevételt az alapellátásban. (26) 

A Morava professzor nevével fémjelzett kutatócsoport Pécsett a beteg szempontjából vizsgálta 

a háziorvosi szolgálat igénybevételét, és azt találta, hogy az egészségükkel tudatosan 

foglalkozók ritkábban, célszerűbben keresik föl háziorvosukat, és elsősorban az ő 

szolgálatára tartanak igényt.(27) 

Kopp Mária professzor a középkorú férfiak halálozási arányát vizsgálva megállapította, hogy 

az magasabb, mint az 1930-as években; különösen a képzetlen, alacsony szociális 

kategóriába tartozó férfiaknál. Okokként a több alkoholfogyasztást és dohányzást jelölte meg. 

(28) Ha figyelembe vesszük, hogy felmérésünk szerint a falusi népesség szignifikánsan 
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alacsonyabb szociális kategóriába tartozik, a falusi férfiak halmozottan hátrányos helyzete 

egyértelmű.  

Morvai Veronika professzor fontosnak találja, hogy retrográd anamnézis formájában, a 

gyomor-, máj-, kardiomyopátiás problémákkal jelentkező betegnél a háziorvos kérdezzen rá 

az alkoholfogyasztási szokásokra. Az alkohol okozta megbetegedések pontos diagnózisa, 

etiológiájának kiderítése területén pedig épp a női lakosok hátrányát hangsúlyozza… (29) 

Ugyancsak a szociális hátrányok, de a tájékoztatás hiányosságait tükrözik Simon Tamás 

professzor a helytelen antibiotikum felhasználásról írt cikkében foglaltak: a betegek 

tartalékolnak, öngyógyítást végeznek, úgy vélve, ezzel időt, pénzt takarítanak meg, jelezve 

ezzel is, hogy a szociális hátrányok milyen egyéb, közvetlenül egészségügyet érintő 

problémákat generálnak. (30) 

Boncz Imre és munkatársai a népegészségügyi lakosságszűrés helyzetét elemezve ezt írják: 

(31) A Nemzeti Népegészségügyi Program szűrő megelőző tevékenysége során a megfelelő 

ellátás a behívás, visszahívás, követés. Ezek felelnek meg az Európai Unió irányelveinek is. 

Megszervezése, koordinálása, értékelése az Országos Tisztifőorvosi Hivatal feladata.  

Megfelelően kiépült az adminisztratív és információs rendszer a feladat teljesítéséhez. A 

morbiditási-mortalitási mutatók alapján az egyik legfontosabb területről, a rosszindulatú 

daganatos betegségekről megjegyzi, hogy talán itt a legfontosabb a primer szűrés az 

időfaktor jelentősége miatt. És hogy mégis miért van nagyfokú elutasítás a szűrési 

lehetőségekkel szemben? Magyarázatul szolgál Döbrőssy Lajos és munkacsoportjának 

eredményei, melyet a rosszindulatú daganatos megbetegedések szűrővizsgálatainak elemzése 

során kaptak a szűrés elutasításával kapcsolatban.(32) Az elutasításnak 3 fő okát találta: 

1. Általános okok: emberi magatartás 

2. A rákbetegségek negatív megítélése 

3. Szubjektív rossz tapasztalatok 

A negatív attitűd megfordítására két lehetőséget lát:  

1. A kor, nem, műveltség szerint megválasztott egészségnevelés, betegtájékoztatás – 

pozitív üzenetekkel 

2. A rosszindulatú betegségek megítélésének megváltoztatása – a nihilista szemlélet 

kiküszöbölése 

Az angol nyelvű irodalomban szerettem volna kifejezésre juttatni a szerteágazó ismeret-

anyagot, mely témájában és nemzetiségében reprezentálja azt a széles kört, melyet a falun 

biztosított egészségügy felölel, és amely kifejezi csodálatom és elismerésem a sok országban 

működő vagy éppen kialakuló faluegészségügyi ellátás iránt.  
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Liu és munkatársai az állami szociális ellátottság kiegyensúlyozatlanságával, és ezáltal a 

központoktól távol eső területek egészségügyi hátrányaival foglalkozik (33) abban az 

országban, mely rohamléptekben fejleszti egészségügyét, alakítja ki faluegészségügyi 

rendszerét és kultúráját. Kína ennek megfelelően egyre nagyobb szerepet foglal el Ázsia 

egészségügyi rendszerében, melyet jelez az is, hogy jelenleg a Nemzetközi Faluegészségügyi 

Szövetség Ázsiai Szekciójának elnöki posztját kínai higiénikus doktor tölti be. 

Ugyancsak az állami szektor finanszírozási arányának növelésével igyekszik az 

esélyegyenlőséget biztosítani az egészségügyi ellátásban a görög kormányzat. Liaropulos és 

társai szerint azonban a magánbiztosítás és a paraszolvencia még sokáig fenn fogja tartani az 

összességében mégis egyre kisebb ellátási különbségeket.(34) 

 A finanszírozás különböző módjait és a magánszféra ill. a paraszolvencia térvesztését, de 

mégis szociális különbségekből adódó és további szociális különbségeket generáló létezését 

taglalják Wagstaff és munkatársai (35) egy tíz Európai Unió-beli államot összehasonlító 

elemzésükben. 

Dejardin doktor és munkacsoportja a francia falusi és városi colorectális tumorban szenvedő 

betegek ellátását vizsgálva azt találta, hogy sem a szociális helyzet, sem a családi állapot, 

sem a foglalkoztatottság nem befolyásolja olyan mértékben az ellátottságot, mint az ellátóhely 

és a lakóhely közötti távolság. Ezt a hátrányt véleményük szerint csak a minden területre 

kiterjedő szakmai protokollok és azok betartásának biztosítása teheti lehetővé, biztosítva ezzel 

a falusi lakosság esélyegyenlőségét az ellátás minden területén. (36) Magyarországon sokat 

segít a probléma megoldásában a betegek számára ingyenesen igénybe vehető betegszállító 

mentőszolgálat. 

Így találta ezt a Svéd Egészségügyi-Közgazdasági Intézet munkatársa is zambiai kollégájával 

a fejlődő ország óriás-lépésekben előrehaladó egészségügyi rendszerének igénybevételét 

vizsgálva.(37) Hjorstberg és Mwikisa elsőként vetik fel, hogy a falusi beteg számára az 

egészségügyi ellátóhely elérése nemcsak közvetlenül, de közvetve is / a ráfordított idő, a 

munkabérkiesése miatt/ financiális megterhelés, különösen a nyári nagy mezőgazdasági 

munkák idején. 

Szomorú tény, hogy gyermekeket sem kíméli a szociális hátrány még a környezeti 

szennyezettség következményeiben. Erről számolnak be Hoffmann és társai(38) egy Ruhr-

vidéken készített összehasonlító vizsgálatuk során. 

Érdekesség, hogy az Unell vezette svéd kutatócsoport a fogorvosi ellátás igénybevételénél 

(39) a legnagyobb különbségeket a földrajzi és szociális helyzet mellett a nemekben látta. 
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Természetesen a gazdagabb, és a szegényebb csoportban is a nők voltak bátrabbak, ők vették 

gyakrabban igénybe a fogorvosi szolgáltatást 

O’Reilly és munkatársai a belfasti Queen’s University Egészségügyi és Szociális Kutatások 

Intézetében az ügyeleti ellátás és a beteg földrajzi elhelyezkedését vizsgálva 2001-ben 

megállapították, hogy minden kilométer távolság az ellátó centrumtól jelentősen csökkenti 

az ügyeleti ellátás igénybevételének valószínűségét.(40) Rögzítették továbbá, hogy az idősebb 

populáció szívesebben várja meg saját háziorvosa rendelési idejét, míg a 15 éven fölüli női 

lakosság itt is inkább a telefonos tanácsadást veszi igénybe. Sokat kell még egészségügyi 

kultúránknak változni, míg nálunk is elfogadott lesz, hogy banális esetekben a telefonon – 

akár szaknővér által adott – ellátási tanácsok is megfelelő gyógyulást biztosítanak. Míg a mi 

ügyeleti rendszerünkben a beteg többnyire ragaszkodik a személyes orvosi vizithez, addig pl. 

Gregynogban, egy 12 000 fős dél-walesi kisvárosban a négyfős csoportpraxisban a napi 

forgalom 63 %-át telefonon bonyolítja le a szolgálatban lévő magasan képzett szakápoló. 

Meglepő eredményeket talált Theodorakis és Mantzavinis egy szomszédos albán és görög 

közigazgatási területen. Az egy orvosra jutó lakosságszám (PPR) sokkal nagyobb szórást 

mutat a görög körzetekben (205 - 8166), mint az albán területen (1323-4546). Az Európai 

Unió által elvárt egészségügyi szerkezetváltásban fontosnak tartják a szerzők az állami 

beavatkozást a körzetek nagyságának kialakításában, melyet meghatározónak tartanak a 

morbiditás, mortalitás, krónikus betegségek gondozását illetően az orvosok által ellátott 

betegszámmal összevetve.(41) A javasolt tanulmányuk ezideig még nem készült el.  

Elvégezték azonban a mortalitás - egy orvosra jutó betegszám arány elemzését 

Ausztráliában, amelyet az ún. Robin Hood Index-szel fejeztek ki.(42) Johnston és Wilkinson 

megjegyezte, hogy bár Ausztráliában az egy orvosra jutó átlagos betegszám tíz év alatt 1038-

ró 921-re csökkent, ez a szám a távoli, hátrányos helyzetű vidékeken sokkal magasabb, ennek 

megfelelően a Robin Hood index is szignifikánsan rosszabb.  

A társadalmi beavatkozás szükségességét, a média, a lakóközösségek szerepét hangsúlyozza 

két népegészségügyi szempontból fontos cikk: 

Az ún. fogyasztói társadalmakban mindenütt népbetegség a hipertónia. Elsődleges szűrésére, 

megelőzésére az angol egészségügyi rendszer a betegek bevonásával, oktatásával, aktív 

részvételével komplex programot dolgozott ki, melyet a jelen kor egyik vezető orvosi 

szaklapja, a JAMA is fontosnak tartott leközölni,(43) a folyamat eredményességét is 

elemezve.  
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Hancock és munkatársai pedig a lakóhely szociális és kulturális pozitív befolyását is 

szükségesnek tartják a minél nagyobb szűrésszám elérése érdekében a méhnyakrákszűrés 

területén. (44) 

A Vilnius Egyetem Társadalomorvostani Intézetének munkatársai országos felmérésükben azt 

tapasztalták, hogy a praxisok anyagi ellátottsága jelentősen befolyásolja az ott dolgozók 

megelégedettségét. A folyamatában minőségileg megfelelő munkát pedig csak az elégedett, 

frusztrációmentes, napi megélhetési gondokkal nem küszködő egészségügyi munkatársaktól 

várható.(45) 

Egyben igyekeztem olyan írásokat kiválogatni a könyvtárnyi külföldi irodalomból, melyek a 

hazai problémákhoz hasonló eseteket tárnak fel és vitatnak meg, illetve a faluegészségügy 

mint szakterület kiváló és nemzetközileg elismert szakembereinek munkásságát tükrözik. 

A faluegészségügyi ellátással, oktatással, elkülönített intézményrendszerrel rendelkező 

országokban is –, mint például Ausztrália vagy Kanada, - gondot okoz ennek a fogalomnak a 

pontos meghatározása, önálló tudományágként kezelése. (46) 

A falusi lakosok esélyegyenlőségével, a faluegészségügyi ellátás problémakörének 

felvetésével az elmúlt évtizedekben kezdett hivatalosan foglalkozni a WHO(47) és kereste a 

megoldást több nemzetközi faluegészségügyi szervezet is, köztük az IAAMRH.(48)   

Couzos és Thiele úgy látja, hogy Ausztráliában, mely elfogadottan a világ faluegészségügyi 

ellátásának élharcosa, a szervezett faluegészségügyi ellátás úttörője, még mindig nem tudják 

a kis szigeteken lakó bennszülöttek azonos feltételű és színvonalú ellátást biztosítani. Ennek 

okát a nagy távolságban és a kormány elégtelen anyagi támogatásában látja.(49) 

A faluegészségügyi ellátást jelenleg elismerten legmagasabb szinten gyakorló Ausztráliában 

jelentek meg olyan cikkek, melyek felhívták a figyelmet a falusi lakosság eltérő morbiditási és 

mortalitási mutatóira. 

Mik ezek az eltérések: 

Mindenekelőtt az a máshol ritkán tapasztalható jelenség, hogy a falusi ember munkahelye 

legtöbbször a lakóhelye is. A munkahelyi ártalmak gyakran egyben környezeti ártalmak is.  

A speciális munkahelyi adottságok mellett további gondokat okoznak, hogy a 

mezőgazdaságban sok a képzetlen munkás. Nem az üzemként működő gazdasági 

formációkban, hanem a háztáji és legfőképp a hétvégi, nyaraló-telkeken. Az ország 

lakosságának nagy része kedvtelésből vagy szükségből maga termeli meg élelmiszer-

szükségleteinek kisebb-nagyobb részét. Teszi ezt úgy, hogy akár semmilyen szakmai ismerettel 

nem rendelkezik, csak a tapasztalat, a hagyományok vezetik. (50) 
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Sajnos a legkiválóbb szakmai protokollok megvalósítása is alapvetően a finanszírozási 

lehetőségektől függ, és az egészségügyön messze túlmutató társadalmi összefogást és 

erőfeszítéseket igényel, ahogy ezt a XX. századi faluegészségügy kiemelkedő alakja, Carla 

Patterson írta ausztrál viszonyokat elemezve.(51) 

A falusi létforma sok pozitív elemet is tartalmaz: 

A természetes környezet sok esetben biztosítja a jó levegőt, a nagyobb mozgási lehetőségeket. 

A zárt közösségek éppen a személyes ismeretség miatt többet tudnak törődni tagjaik személyes 

problémáival, jobban kimutatható az egyén felé irányuló gondoskodás hivatalos és magán-

területen is. Ennek előnyeire és hátrányaira hívja föl a figyelmet James Rourke, a 

faluegészségügy napjainkban legnagyobb szaktekintélyének számító kanadai kolléga(52). 

A hátrányokat részletesen taglalja Turell és munkacsoportja, a legfontosabb mutató, a 

mortalitás szempontjából. (53) A lakóközösségek viszonylag kis, területileg körülzárt 

egységek, ahol szinte mindenki személyesen ismeri egymást – ennek összes előnyével és 

hátrányával. Az önkormányzat, a döntéshozók is közelebb állnak a lakossághoz, jobban 

ismerik napi gondjaikat, valós helyzetüket, ők is a szűk lakóközösség tagjai. Kevesebb a 

felsőfokú végzettséggel rendelkező lakos a faluközösségben, az önkormányzatban is. Nincs 

elkülönült egészségügyi szakirányítás, a létszámában kis közösség átlagos összetétele ezt 

nem teszi lehetővé. Ezzel egyező eredményekre jutottunk saját felmérésünkben is. 

A falusi létforma egészségre és egészségügyi ellátásra káros hatásai mellett igyekeztem 

azokat az írásokat is figyelembe venni, melyek a városi életforma hátrányait taglalják.  

Droomers és munkacsoportja, a hollandiai Bilthoven Nemzeti Közegészségügyi és 

Környezetegészségügyi Intézetének Megelőzés és Egészségügyi Ellátást kutató centrumának 

munkatársai a mortalitás adatait vizsgálták összehasonlítva a kor, nem, családi mállapot, 

etnikum mellett a lakóhely típusával is. Úgy találták, hogy a 40-80 év közötti, házas, 

fehérbőrű populációnak – nemre való tekintet nélkül, - rosszabbak a mortalitás-mutatói. A 

szerzők szerint oka a magasabb stresszhatás, a rosszabb környezetegészségügyi hatások, a 

lakosság elidegenedése, bezárkózottsága, akár a pszichés izoláció, akár a segítségnyújtás 

elmaradása miatt, mely a városi adatszolgáltató népességre volt jellemző. (54)  

Kanavagh és munkacsoportja is a városi lakosság hátrányos helyzetét taglalja a 

mozgáslehetőség, a fizikai aktivitás és ezek mozgásszervi, érrendszeri és légzőszervi 

megbetegedésekre gyakorolt pozitív hatásainak tekintetében. (55) 

Végül két jelentős, a faluegészségügy jövője szempontjából fontos tanulmányra szeretném 

fölhívni a figyelmet: 
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Az egyik James Rourke írása, (56) melyben a faluról származó medikusok számának 

növelését szorgalmazza azzal a nem titkolt céllal, hogy az egyetem elvégzése után falusi 

területen praktizáljanak. Mindezt a kanadai Falusi Körorvosok Társaságának a  figyelmébe 

ajánlja, mintegy az ő gondozásukra bízva a falusi háziorvos-utánpótlás minél korábbi 

biztosítását. 

Végül pedig Roger Strasser összefoglalója a faluegészségügyi ellátás különböző formáiról 

világszerte, (57) megemlítve a leggyakrabban fölmerülő problémákat és azok különböző 

megoldási lehetőségeit. 
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III. Célkitűzések  

 

A faluegészségügy mint önállóan működő szakterület elfogadtatása Magyarországon is. 

Ennek megfelelően ellátórendszerének, tudományos munkájának és intézményrendszerének 

megteremtése. 

1. Speciális ellátóhelyek kialakítása 

Az ehhez szükséges valid adatok összegyűjtése 

 A falusi lakosság egészségi állapotáról 

 A falusi egészségügyi ellátás sajátosságairól 
A különbségek felmérése, lehetőség szerint csökkentése, az esélyegyenlőség megteremtése a 

közösségi orvoslás bevezetése és alkalmazása által 

2. Tudományos munka 

A megfelelő tudással és képzettséggel rendelkező szakembergárda biztosítás érdekében a 

graduális és posztgraduális képzésben a faluegészségügyi ellátás oktatása 

Tudományos munka megkezdése a faluegészségügy területén: kutatás, cikkek, előadások, 

konferenciák szervezése.  

Az együttműködés kialakítása hazai és külföldi szakmai és szakmapolitikai szervezetekkel. 

3. Önálló intézményrendszer kialakítása 

3. Faluegészségügyi Tanszék 

Faluegészségügyi Szakmai Kollégium 

Faluegészségügyi Intézet 

2003-ban 23 falusi háziorvos úgy érezte, hogy a tudományos munka már önálló kereteket 

követel és megalakította a Magyar Faluegészségügyi Tudományos Társaságot 

Célkitűzések az Alapszabály szerint:  

 Elérni és folyamatosan biztosítani a falun élő és dolgozó esélyegyenlőségét az 

egészségügyi ellátás minden területén, különös figyelmet fordítva a halmozottan 

hátrányos csoportokra.  

 Megvalósítani a közösségi egészségügyi ellátás legmagasabb integrációs szintjét - az 

egészségügyi ellátásba belevonva a környezetvédelem, a foglalkozás-egészségügy, a 

gyermekorvosi szakellátás, a közegészségügy, a közigazgatás szakembereit, teret 

biztosítva bármely más szakágazatnak, mely a falusi népesség egészségügyi ellátásán 

javítani tud.  
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 Elérni, hogy a faluegészségügy - más európai és Európán túli országokhoz hasonlóan 

- interdiszciplináris, de önálló tudományág legyen, ennek megfelelő képviselettel és 

intézményrendszerrel az egyetemi és a tudományos életben.  

 Folyamatos képzés, továbbképzést biztosítani a faluegészségügyi ellátást biztosító 

szakemberek számára.  

 A MOTESZ a Szakmai Kollégiumok, az EURIPA, az IAAMRH, a WONCA és egyéb 

más hazai és külföldi szervezetekben a legmagasabb szinten tovább képviselni és a 

megfelelő ismertséget és elismertséget biztosítani a hazai faluegészségügyi ellátásnak 

gyakorlati és tudományos területen egyaránt.  

 

Ebben a dolgozatban elsősorban a tudományos munka, a demográfiai adatgyűjtés, elemzés 

bemutatására volt lehetőségem és megemlítve azok felhasználását a faluegészségügyi 

betegellátás során ill. a faluegészségügy mint önálló tudományág és intézményi hálózat 

kialakítása területén. 
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IV. Anyag és módszerek    

 

Dolgozatomban az alábbi önállóan készített felmérések adatait használtam fel: 

 

1. Felmérés a falusi népesség egészségügyi helyzetéről és egészségügyi ellátásáról 

Magyarországon 

Résztvevők: az ország bármely területéről jelentkező városi és falusi háziorvosok betegei 

Bevezetés: A KSH és az ÁNTSZ statisztikák szerint országos összehasonlító felmérés a városi 

és falusi betegek morbiditási és egészségügyi ellátásáról eddig nem történt. Háttéradatok: 

nincsenek. Csak tapasztalati úton tudjuk, hogy a falun élők egészségügyi helyzete, ellátása 

más, mint a városban élőknek. Ennek objektív felmérését kívántuk elvégezni. 

Célja: a falusi lakosság egészségi állapotának 

                                      és egészségügyi ellátásának leírása objektív adatokkal, 

          a különbségek ismeretében azok csökkentése a pozitív irányban. 

Célcsoport: falun lakó és dolgozó emberek 

                  városban lakó és dolgozó emberek az ország különböző területein. 

Anyag és módszer: A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Humán Közegészségtani 

Intézet munkatársainak segítségével összeállított kérdőívet a betegek szükség szerint önállóan 

vagy az egészségügyi személyzet segítségével töltötték ki.         

Résztvevők: 8 falusi körzet 821 betege és 8 városi körzet 983 betege.           

Kiválasztás: a háziorvosok által naponta ellátott betegek közül minden 10. páciens.  

Ha a kijelölt paciens nem tudja, vagy nem akarja kitölteni a kérdőívet, akkor ezt megjelölve a 

sorszámban következő töltötte ki.  

Kizárás oka: a beteg elutasítása, 18 év alatti életkor, a beteg nem beszámítható tudatállapota. 

 

2. A háziorvosok pszichés státusa 

Résztvevők: egy fővárosi és két vidéki orvosklub valamint a FAKOOSZ tagsága 

Bevezetés: kiindulva az orvosok között előforduló magas szuicid incidenciából, (KSH 1997.) 

vizsgál a háziorvosok pszichés státusát önértékelésük alapján abból a célból, hogy: 

• Pontos adatokat kapjunk arról, hogy az önmagára utalt, felelősséget, intézményi 

menedzsmentet és ennek megfelelő adminisztrációt egy személyben vállaló háziorvos 

milyen mértékben bírja a rá nehezedő pszichés megterhelést. 

• Fölhívjuk kollégáink figyelmét  

o saját egészségügyi problémáira,  
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o a személyes egészségmegőrzés fontosságára, 

o az egymással való kollegiális és szakmai törődés szükségességére. 

• Az adatokat továbbítsuk a megfelelő egészségügyi irányító-szervekhez a pozitív 

korrigálás reményében. 

Célcsoport: falusi és városi háziorvosok 

Módszer: kérdőív, melyet a kollégák önkéntesen töltenek ki és küldenek az értékelő-helyre                              

Kiválasztás: az ország különböző területén működő háziorvosai 

Kizárás: a felmérésben csak aktív, önálló praxissal rendelkező háziorvos vehetett részt                             

 

3. Népi eredetű gyógymódok alkalmazása az alapellátásban 

Résztvevők: az ország bármely területéről jelentkező városi és falusi háziorvosok 

Bevezetés: felmérésünket azzal a céllal terveztük, hogy: 

1. Leírjuk a még fellelhető a népi gyógymódokat 

2. Felvilágosítsuk a betegeket, ha hatástalan 

3. Felvilágosítsuk a kollégákat, ha hatásos 

4. Vizsgáljuk az orvos-beteg együttműködést a terápia során 

5. A betegek felvilágosításával elérjük a fölösleges orvos-beteg találkozások csökkenését 

Anyag és módszer: 7 falusi és 4 városi háziorvos vett részt önkéntesen, a Magyar 

Faluegészségügyi Társaság felhívására.  

A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Humán Közegészségtani Intézet munkatársainak 

segítségével összeállított kérdőívet a betegek önállóan töltötték ki. A kérdőívet az első 30, 

krónikus betegség gondozása miatt a rendelőbe érkezett, 18. évét betöltött beteg töltötte ki, 

szintén önkéntesen. 

 

4. A munkaerővándorlás következtében kialakult szomatikus és mentális problémák az 

illegális munkavállalók és családtagjaik körében 

Résztvevők: Gara I. háziorvosi körzet 1999. évben illegálisan külföldön munkát vállaló 

betegei és családtagjaik 

Bevezetés: A külföldi munkavállalással kapcsolatban nagyon sok egészségügyi probléma 

merül föl. A nyelvet nem beszélő, képzettséget nem igénylő munkát ellátó dolgozók számára 

gondot jelent már az egészségügyi ellátás elérhetősége és biztosítása is a fogadó államban. Az 

ellátás-ellátatlanság egy súlyos problémája a munkavállalók bizonytalan forrásokból 

összeszedett gyógyszerekkel, gyógyhatású anyagokkal történő öngyógyítása. A megváltozott, 

sokszor a megszokottnál rosszabb étkezési, szállási, tisztálkodási lehetőségek, a más szocio-
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ökonómiai környezet nemcsak szomatikus, de pszichés megbetegedéseket is generálhat. És 

nemcsak a munkavállalóknál, hanem az otthon maradt – sokszor hátrányos anyagi helyzetbe 

került, de mindenképp aggódó, stresszhelyzetben élő - családtagjaik körében is. 

Ezt a jelenség került részletes vizsgálat alá egy nemzetiségében erős német kötődéssel 

rendelkező, és hagyományosan idényjellegű külföldi munkalehetőséget kereső 

munkavállalókból álló falusi praxisban. 

Anyag és módszerek: Az egy teljes naptári év folyamán a praxisból önként illegális munkát 

vállaló 76 munkás és 197 családtagjuk visszaérkezéskor tapasztalt fizikai és pszichés státusza 

/fizikális, sz. e. műszeres vizsgálatok, Beck-féle depressziós skála/ került rögzítésre. Kérdőív 

segítségével retrospektív vizsgálat derítette föl a munkavállalók külföldi tartózkodásának 

körülményeit, a munkavállalás ideje alatt kialakult egészségügyi problémákat, azok 

megoldását, a segítségkérés és – nyújtás lehetőségeit. 

 

Deszkriptív analitikus tanulmányok körzetemben: 

6. A hipertóniás betegek baleseti statisztikája körzetemben 1986-1990-ig 

7. Az alapszintű sürgősségi ellátás néhány problémája  

8. A fájdalomcsillapítás lehetőségei és szokásai falusi körzetben 

9. Néhány gondolat a garai nők alkohol okozta mortalitásával kapcsolatban  

10. A női nemi hormonok hatása a hypertoniás megbetegedésekre körzetemben 

11. Életveszélyes állapotok hypertoniás betegek körében 

12. Fiatalkorúak fogamzásgátlási szokásai falun 

13. Nőgyógyászati rákszűrés falusi körzetben 

Kazuisztika körzetemből:  

14. A molekulától az emberig 

Az eredmények és azok értékelése a következő fejezetekben olvasható. 
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V. Eredmények 

 

1. Felmérés a falusi népesség egészségügyi helyzetéről és egészségügyi ellátásáról 

Magyarországon  

a. A szociális háttér befolyása az egészségügyi ellátás igénybevétele szempontjából 

1. táblázat: Kormegoszlás:          

 Falu Város 

15-18 36 68 

19-25 64 173 

26-35 101 285 

36-60 373 293 

61- 247 164 

A felmérésében jól látható falun a fiatal, munkaképes korosztály létszámának jelentős 

csökkenése és a népesség kor-eltolódása az idősebb korosztály felé.  

1. grafikon: Nem szerinti megoszlás 
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Falun az egyedülálló nők aránya sokkal magasabb, mint városon (19,12 % - 6,61 %). Ez a 

nagy különbség még tovább fokozódik, ha figyelembe vesszük, hogy a kor előrehaladtával 

egyre nő az elvált, özvegy férfiak száma, tehát relatíve még több az egyedülálló nő.  

A szociális körülményeknek és ebből fakadóan az egészségügyi szolgáltatások 

igénybevehetőségének, igénybevételének fontos meghatározója az iskolai végzettség. 

2. grafikon: Iskolai végzettség 
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A Gauss-görbe falun jellemzően az alacsonyabb iskolázottság, városon a felsőfokú 

végzettség felé tolódik el lényegesen.  

A korösszetételből logikusan adódik, hogy a falun élő idősebb, iskolázatlanabb lakosság 

körében jóval alacsonyabb a foglalkoztatottság. 

3. grafikon: Foglalkoztatottság  
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A falusi lakosság elöregedését jelzi a szélesebb inaktív, jövedelemmel rendelkező és nem 

rendelkező réteg is.  

A foglalkoztatottság alakulásának megfelelően a jövedelmekben is nagy eltolódás mutatkozik.  

4. grafikon: Egy személyre jutó átlagjövedelem az együttlakó családtagoknál 
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Míg városon egyértelműen a magasabb, falun az alacsonyabb jövedelem a jellemző. Falun a 

jövedelmek nagy átlagban a minimál-bér körül mozognak.  

Hasonló a helyzet a lakás tulajdonviszonyait illetően is.  

Városon jellemzően több az önálló, saját lakással rendelkező lakos. Falun még mindig 

jelentős a több generációs együttlakás.  

2. táblázat: Lakáskörülmények 
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 Falu Város 

Önálló lakása van 452 684 

Több generáció együtt  144 60 

Nincs önálló lakása 4 17 

egyéb 9 6 

 

Ezt a témát finomítja tovább a következő kérdés is 

433
558

118128 54 29
0

100

200

300

400

500

600

Fő

összkomfortos komfortos komfort
nélküli

Falu Város
5. grafikon: A lakás komfortfokozata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Városon sokkal több a komfortos, teljes kényelmet és a szociális szolgáltatások igénybevételét 

biztosító lakást használók száma. Mindkét lakóterületen alacsony a száma, arányaiban mégis 

sokkal nagyobb a teljes komfort nélküli lakásban lakók száma falun. 

Ma már nem luxuscikk az autó sem falun, sem városon.   
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6. grafikon: Autó 
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Ugyanígy erős hatást gyakorol az egészségügyi ellátás igénybevételére, elérhetőségére a 

kommunikációs lehetőségek biztosítása.  

7. grafikon: Kommunikációs lehetőségek 
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telefon
A foglalkoztatottság, jövedelemszintek ismerete után nem meglepő, hogy itt is jelentős 

előnnyel rendelkezik a városi lakosság.  

 

b. Az egészségügyi ellátás elérhetősége és igénybevétele  

A folyamat első, talán legfontosabb eleme a tájékoztatás.    

Falun is, városon is nagy számban voltak a rendelési időt nem ismerők.  

8. grafikon: Tájékoztatás 

 

 

 

 

 

A háziorvos folyamatos ellátást biztosít betege számára. Akár személyesen, akár helyettese 

által, akár ügyeleti formában. Fontos ezért, hogy a 4 órás rendelési időn kívül, a 

rendelkezésre-állás, és az ügyeleti szolgálat idején el tudja-e érni ellátóját a beteg, és ezt 

hogyan teheti meg.  
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9. grafikon: A rendelési időn kívül igénybe tudja-e venni orvosa segítségét? 
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Tovább finomítottuk a kérdést, és megkérdeztük, kitől kér ellátást a beteg, ha nem találja saját 

háziorvosát. 

10. grafikon: Ha nem éri el háziorvosát, kihez fordul egészségügyi ellátásért? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiugróan magas az ügyelethez fordulók száma városon és falun egyaránt. 
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Falun jelentősen magasabb az ápolónőhöz fordulók száma, bár még így is messze a várt – és 

a tapasztalt, - arány mögött marad. Falun a családtagokhoz fordulás messze a legmagasabb, 

míg városon gyakran igénybe veszik a szakrendelés, a mentő és a kórház ellátását is.  

Nem véletlenül tettük be a válaszok közé a „szomszéd”-okat is. A szomszédok segítségét a 

válaszok alapján kevesen veszik igénybe, noha a tapasztalat mást mutat.  

Az „egyéb” kategóriában a beteg önmaga adta meg a további lehetőségeket.  

11. grafikon: Hogyan tudja elérni az egészségügyi személyzetet? 
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A kommunikációs lehetőségek korlátozottsága miatt a falusi betegek inkább személyesen 

keresik orvosukat, mint telekommunikációs úton.  

A falusi helyzet szélsőségeire utal az üzenőfüzet fennmaradása.  

Megpróbáltuk feltérképezni, milyen indokkal fordulnak orvoshoz a betegek. 

12. grafikon: Milyen indokkal kéri orvosa, vagy más egészségügyi személyzet segítségét 

rendelési időn kívül? 
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A városi beteg a legkisebb, sokszor orvosi ellátást sem igénylő panaszok esetén is orvoshoz 

fordul. Az ilyen jellegű ellátások nagy része szociális jellegű: nem kíván sokat várakozni, 

nincs sorban állás, csak vele foglalkoznak, nem akar munkaidőt vesztegetni az ellátásra, nincs 

pénze az ellátóhelyre utazni, az ügyelet pedig lakásra is megy.  

Felmérésünk idején a beteg-előjegyzés még nem volt kötelező eleme az ellátásnak.  

13. grafikon: Lehet-e előjegyzést, időpont egyeztetést kérni rendelőjükben? 

263
383

139
230

316

537

0

100

200

300

400

500

600

Fő

igen igénybe veszi hasznosnak

 
Falu Város

 

 

 

 

 

 

 

Az igénybevétel jóval alacsonyabb a lehetőségnél, és messze alatta marad a pozitív 

megítélésnek. 

tartja

Az előjegyzés hasznosságára, az ellátás elérhetőségére akartunk a következő a válaszokból 

következtetni. 
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14. grafikon: Mennyi időt kell várakoznia sürgős esetben? 
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A válaszadók több mint 90 %-a 10 percen belül ellátásra kerül. A városon átlagosan 

hosszabb várakozási idő. A visszarendeléseknél észlelt várakozási idő már a természetes 

megoszlásnak megfelelő Gauss-görbét formázza itt is hosszabb várakozási idővel a városi 

praxisokban. 

15. grafikon: Mennyi időt kell várakoznia visszarendelés esetén? 
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Még sokkal nagyobb a szórás a gondozásra visszarendelt betegek várakozási idejében. 

16. grafikon: Mennyi időt kell várakoznia gondozás esetén? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

12

72

41

89 84 8493

25
52

15

86

8
19

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100Fő

5 perc 10 perc 20 perc 30 perc 45 perc 60 perc több

Falu Város

Míg a falusi betegek esetében egy erősen balra tolt Gauss-görbét találunk 2o perces általános 

várakozási idővel, a városi betegek saját értékelése alapján többnyire 3o percet kell várniuk a 
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betegeknek a gondozási tevékenységre, és egy nagyon erős kiugrást találunk a 6o perces 

időzónában.  

Sokkal kevesebbet kell várniuk a betegeknek gyógyszerfelírás esetén mind a két 

településformán. 

17. grafikon: Mennyi időt kell várakoznia gyógyszerfelírás esetén? 
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A 60 perces várakozási idő a városi praxisban itt is jelentős kiugrást mutat.  

Súlyos, nemcsak a falusi betegeket érintő problémát találtunk az egészségügyi ellátás egy 

szociális juttatásának igénybevételét vizsgálva. 

18. grafikon: Hány táppénzes napot vett igénybe az elmúlt évben háziorvosa javaslata 

alapján? 
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A táppénzre jogosult lakosság nagy része nem akarja a táppénzjog kihasználásával amúgyis 

alacsony fizetését tovább csökkenteni, illetve sok esetben nem meri igénybe enni 

táppénzjogosultságát félve munkahelye elvesztésétől. Hosszabb, súlyosabb betegségeknél már 

kiegyenlítődik az arány. Komolyabb betegség esetén a falusi lakosság is kénytelen tudomásul 

venni munkaképtelenségét. 

 

Ezeket a szociális problémákat tükrözik a következő válaszok is. 
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19. grafikon: Igénybe vette-e a táppénzes állományt a teljes gyógyulásáig? 
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A nemleges válaszok esetén a "sürgős munkája volt” a városi betegekre, a másik 2 válasz a 

falusi betegekre volt jellemző. 

 

 

c. A műszerezettség kialakítása a definitív ellátás szempontjából 

Bár a beteg az ellátás szempontjából laikus, mégis megkérdeztük, mi az összbenyomásuk a 

rendelő műszerállományát illetően.  

20. grafikon: A rendelő műszerállománya 
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A rendelők felszereltsége lényegében azonos volt városon és falun, a városi betegek mégis 

jobbnak értékelték a rendelet által előírt műszerállományt  

Sokkal kézzelfoghatóbb, és a beteg számára is értékelhető a rendelő bútorzata. 

 

21. grafikon: A rendelő bútorzata 
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Ezt a falusi betegek értékelték jobbnak. A szélsőséges egyéni látásmódot jelzi, hogy pl. 

ugyanabban a városi praxisban ugyanaz a bútorzat kapott „jó állapotban van” és 

„megrongálódott" értékelést. A falusi rendelők egyike sem kapott negatív értékelést.  

A városi praxisok kopottabbnak ítélt bútorzatát viszont a betegek sokkal tisztábbnak tartották. 

22. grafikon: A bútorzat tisztasága 
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A névtelenség lehetetlenné tette, hogy megtudakoljuk 2 falusi betegünktől, ő mit ért pontosan 

azon, hogy "ápolatlan". 

tiszta
ápolatlan

23. grafikon: A váróterem berendezése alkalmas-e arra, hogy oldja a beteg szorongását 
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A betegek úgy érzik, a kopottabbnak tartott városi bútorzat jobban oldja a feszültséget.  
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A rendelő dolgozói igyekeztek figyelembe venni a beteg személyes igényeit. Jóval azelőtt, hogy 

kötelező lett volna, 2 praxis kivételével mindegyikben lehetőség volt a személyes orvos-beteg 

találkozó biztosítására. Ezt a megkérdezett betegek így látták: 

24. grafikon: Van-e olyan helyiség, ahol négyszemközt beszélhet orvosával 
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Hasonló az arány a nővér-beteg személyes kapcsolatot vizsgáló kérdésünkre is: nagyobb a 

lehetőség, illetve többen ismerik ezt a lehetőséget városon.  

25. grafikon: Van-e olyan helyiség, ahol négyszemközt beszélhet az ápolónővel 
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d. A falusi népesség morbiditási mutatói önértékelés alapján  

Mivel a beteg szempontjából próbáltuk elemezni az egészségügy és a falusi lakosság 

viszonyát, ezért a betegek saját maguk megítélése alapján vizsgáltuk fizikális státusukat is. 

26. grafikon: Hogyan írja le egészségi állapotát: 
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A falusi betegek véleménye inkább megfelel a Gauss-görbének, míg a városi beteg az 

átlagosnál jobbnak tünteti föl állapotát.  

Ennek az önértékelésnek nem teljes mértékben felelnek meg azok az adatok, melyek a betegek 

panaszait rögzítik. 

3. táblázat: Az alábbi panaszok milyen gyakorisággal jelentkeznek Önnél? 

 naponta hetente havonta évente    ritkábban 

 falu   város falu   város falu  város falu  város falu   város

fejfájás     43 26 111 78 152 175 37 46 117 127 

mellkasi f.        19 13 21 37 45 65 29 47 134 117 

hát-derék f. 97 78 83 66 128 148 50 68 73 71 

más ízül. f. 100 70 50 49 80 118 27 49 82 85 

izomfájd. 67 35 33 43 51 68 26 42 82 81 

lábikragörcs 22 19 42 28 44 48 27 26 112 107 

gyomorfájd. 34 14 34 28 62 91 38 60 103 88 

hasi fájd. 13 10 16 19 48 75 24 53 93 88 

alhasi fájd. 11 6 14 12 53 77 22 36 100 98 

vesegörcs 0 1 2 2 7 7 12 16 122 140 

epegörcs  3 0 12 3 21 9 21 15 102 133 

étvágytalan 14 10 5 9 25 18 12 25 105 97 

hasmenés 8 3 15 16 36 30 56 58 109 109 

székrekedés 14 18 31 20 35 34 21 44 106 108 

láz 0 1 2 0 5 9 93 108 148 125 

álmatlanság 53 54 41 40 47 46 21 28 93 76 

idegesség 109 63 94 76 75 82 22 29 54 86 

félelem, szor. 42 37 27 29 28 30 20 18 87 70 

 

Általában jellemző, hogy a rövid intervallumonként jelentkező panaszok a falusi lakosság 

regisztrálta gyakrabban, míg a ritkábban jelentkező panaszokat a városi népesség. 

Jelentős a mozgásszervi panaszok és a neurotikus tünetek magasabb száma a falusi 

lakosság körében, különösen a napi problémát jelentő panaszok esetében.  

Szintén gyakoribb a falusi lakosságnál a hasi- és gyomorpanaszok valamint a mellkasi 

fájdalom előfordulása.  

Hosszabb időszakot vizsgálva a legtöbb esetben a városi betegek aránya növekszik.  
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Objektivizálni akartuk a betegek panaszait következő kérdésünkkel: 

27. grafikon: Milyen krónikus betegség miatt kezelik? 
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Az adatok nem korrelálnak a panaszokkal, értékeik jóval alatta maradnak a szubjektív 

tüneteknek.  

 

e. A definitív ellátás lehetőségei 

Falun, a sokszoros szociális hátrányok - a távolság, a közlekedés, a kommunikáció 

lehetőségei, - miatt különösen fontos, hogy a betegek minél nagyobb arányban jussanak  
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végleges, befejezett ellátáshoz, hisz sok esetben a beteg orvosi tanács ellenére sem veszi 

igénybe a távolabb lévő szakrendelői ellátást. 

A definitív ellátás kiindulópontja a megfelelő képzettség az orvos és az asszisztencia 

oldaláról, az ellátó személyzet megfelelő létszáma, a nem egészségügyi ellátókkal való szoros 

kapcsolat, a megfelelő műszerezettség, másfelől viszont a minőségbiztosítás, a szakmai 

protokollok, a kompetencia-lista. megléte és betartása, melyek megakadályozzák a fölösleges, 

kockázatos, nem megfelelő színvonalon kivitelezett beavatkozásokat. 

Ezekről a területekről igyekeztünk pontos adatokat nyerni a falusi betegellátással kapcsolatos 

felmérésünkben.  

Megkérdeztük betegeinket, milyen arányban látják el panaszaikat a háziorvosi rendelőjükben. 

4. táblázat: Hol látják el…?   

   

  Falu város 

  Háziorvos  Szakorvos  Háziorvos  Szakorvos  

Kisebb sérüléseit 490 29 328 140 

Nőgyógyászati panaszait 76 259 10 284 

Bőrgyógyászati panaszait 49 269 118 223 

Reumás panaszait 17 169 140 166 

Magas vérnyomását 276 35 250 228 

Cukorbetegségét 39 25 84 32 

Asztmáját 35 58 35 43 

Gyomorpanaszait 69 55 80 30 

Szívbetegségét 93 72 96 57 

Gyermekét 186 68 141 95 

 

A kiugró eltérések többnyire az adott háziorvos második szakterületének alkalmazását jelzik 

pl. a bőrgyógyászat, a nőgyógyászat, a reumatológia területén. 

A két jelentős különbség a kissebészeti ellátásban és a hipertóniás betegek ellátásában van, 

ahol jelentősen magasabb a definitív ellátás falun.  

 

Ha másik oldalról közelítettük meg a kérdést, hasonló eredményt kaptuk. 

28. grafikon: Az utóbbi hónapban végeztek-e Önnél a háziorvosi rendelőben 
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29. grafikon: Az utóbbi évben végeztek-e Önnél a háziorvosi rendelőben 
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30. grafikon: Kapott-e Ön háziorvosától otthoni vizsgálatra: 
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Az előző válaszokkal ellentétben a helyben elvégzett vizsgálatok száma magasabb városon, 

mint falun – kivéve az ABPM vizsgálatot. 

Az egyik legmarkánsabb mutató a definitív ellátás tekintetében a beteg más szakorvoshoz 

irányítása. 

31. grafikon: Hány alkalommal volt járóbeteg-szakrendelésen az elmúlt évben? 
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A számadatok alapján egyértelműen kevesebbet veszik igénybe a járóbeteg szakellátást a 

falusi betegek, mint városon. A "több" kategóriában azonos arányú a falusi és a városi 

betegszám. 

Árnyalja a kérdéskört, hogy ki irányította a szakrendelésre a beteget. 

32. grafikon: Ki kezdeményezte a szakrendelésre utalását? 
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A szakrendeléseket városi beteg gyakrabban veszi igénybe akár saját elhatározásból, akár 

orvosi javaslatra irányították oda. A visszarendeléseket viszont a falusi betegek tartják be 

jobban. 

A sürgős kórházi beutalások száma a definitív ellátás egy másik vetületét mutatja. 

33. grafikon: Volt-e kórházban az elmúlt év során hirtelen megbetegedés következtében? 
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Az igénybevétel gyakorlatilag azonos falun és városon. 
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A definitív ellátás egy újabb oldalát világítja meg az alábbi kérdésünk: 

34. grafikon: Hányszor vette igénybe saját kezdeményezésére 
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Az adatokból egyértelmű, hogy a városi beteg sokszorosan veszi igénybe az egészségügyi 

ellátás legkülönbözőbb formáit saját kezdeményezésére. 

A fenti kérdés egyben átvezet a definitív ellátás utolsó, ám elengedhetetlen tényezőjére: a 

beteg-együttműködés kérdésére. 

35. grafikon: Milyen indokkal kéri egészségügyi ellátó segítségét rendelési időn kívül? 
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A városi beteg a könnyebben elérhető szakellátást és a váltó-kollégát többször veszi igénybe 

egészségügyi és szociális okból egyaránt.  

A beteg kötődését - ezzel valójában együttműködési készségét is meghatározó kérdés: 

36. grafikon: Ha orvosa nem rendel, elmegy-e a helyettesítő kolléga rendelésére? 

122

70

207

282

391

343

5 8

0

50

100

150

200

250

300

350

400
Fő 

Falu Város
 

 

 

 

 

 

 

 
semmiképp csak súlyos

probl. Esetén
eü. probl.

esetén feltétlen
mindenképp,

kíváncsiságból 
 

A falusi betegek nagyobb ragaszkodást mutattak orvosukhoz.  

A beteg-együttműködés kérdéskörét vizsgáltuk egy másik felmérésünkben is, melyet a Népi 

gyógymódok hatása az alapellátásban címmel szerveztünk 2004-ben. A felmérésben 7 falusi 

és 4 városi háziorvosi praxis betegei vettek részt, összesen 188-an. 

Itt is a háziorvoshoz való kötődést vizsgáltuk először. 

37. grafikon:  Kitől várja el elsősorban krónikus betegségei ellátását? 
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f. Társadalmi összefogás a szűrés-megelőzés területén  

Elsőként azt kérdeztük meg, tudott-e a lakóhelyi szűrésekről a páciens. A kérdés egyben fontos 

mutatója a betegtájékoztatásnak is.  

38. grafikon: Lakóhelyén volt-e 
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Ezután azt vizsgáltuk, a szűrési lehetőséget hogyan használják ki a betegek. 

39. grafikon: Részt vett-e a lakóhelyén tartott szűrővizsgálatokon: 
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A tüdőszűrésen a falusi lakosok 51,4 %-a, a városi lakosok 55,6 %-a vett részt. A 

kisvárosokban is kampányszűrésként helyben lebonyolított oszteodenzitometriás vizsgálaton 

falun 8,6%, városon 9,5 % vett részt. A koleszterinszűrés lehetőségét falun a felnőtt 

lakosságnak csak 11,9%-a, városon 17,4%-a vette igénybe.  

Mi lehet a fölkínált lehetőségek elmulasztásának oka? 

40. grafikon: Nem tartja fontosnak a fenti vizsgálatokat 

                                                                       Fő

17
39

20 21
28 26

50
40

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50 Falu Város

 

 

 

 

 

 

 
tüdőszűrés nőgyógy.

ráksz.
csontritk,

v.
cholest,-

sz. 

 39



Arányuk alacsony volta /falun 1,7%-5,7%, városon 2,4%-4,5%/ ellenére jelentős problémát 

képeznek az ellátás során. 

A betegtájékoztatás fontosságát hangsúlyozva a további felvilágosítás igényét vizsgáltuk 

betegeinknél. 

41. grafikon: Fontosnak tartja-e, hogy fontos betegségekre felhívják a figyelmét? 
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Többnyire pozitív választ adtak a betegek, akik egyáltalán válaszoltak.  

 „Elviselem” választ adók aránya nem fedi a háziorvosi szűréseken megjelentek-

távolmaradók arányát. 

A teljesen elutasítók csoportjába kell azokat a betegeket is számolnunk, akik arra sem találták 

méltónak a kérdést, hogy válaszoljanak rá. /falun 75,7, városon 67,9%!/  

A beteg-együttműködés színvonalát javítja, a szűrés megelőzés hatékonyságát fokozza, ha 

biztosítjuk, hogy a beteg olyan formában jusson az őt érintő ismeretanyaghoz, amely általa a 

leginkább elfogadott. 

42. grafikon: Kitől-mitől várja el, hogy felhívják a figyelmét a gyakori betegségekre? 
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A kitöltés során több választ is meg lehetett jelölni. 
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A háziorvosi rendelő alkalmazottaival szemben a legnagyobbak az elvárások. A következő 

helyen az elektronikus médiát jelölik meg a betegek - nagyon eltérő számadat falun és 

városon. Ugyanígy eltérő arányban jelölik meg az iskola és a nyomtatott hírközlés nagyon 

fontos szerepét az egészség-megőrzésben. Még mindig nagy a kötődés a folyton tulajdonost 

váltó és megújuló munkahelyekhez, mely az interaktív beteg-tájékoztatás egy formája. 

„EGYÉB” kategóriában a faliújságtól kezdve a hirdetőoszlopig, a kerítésre ragasztott 

ismertetőkig változatos ötletek fordultak elő. 

Más oldalról közelítettük meg a betegek elvárásait a tájékoztatással kapcsolatban: 

43. grafikon: Milyen formában fogadná legszívesebben a tájékoztató anyagokat? 
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Városon és falun is a személyes kontaktust tartják a betegek a legfontosabbnak, akár egyéni, 

akár csoportos beszélgetés formában. Ugyanilyen nagy a várakozás a nyomtatott tájékoztatás 

iránt is. A videó- és filmvetítéseket még nagyon kis arányban várják el a betegek, 

kimutathatóan nagyobb arányban a városi lakosság körében.  

Nagyon sok gyógyszergyár ad ki – most már gyógyszernév nélküli, - betegtájékoztatókat 

egyes betegségekről, azok megelőzéséről, a nem gyógyszeres terápia lehetőségeiről – 

természetes anyagokat, hasznos táplálékokat, otthon is kivitelezhető tornagyakorlatokat 

reklámozva. 

44. grafikon: Segítik-e Önt a gyógyszergyárak tájékoztató nyomtatványai? 
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A válaszadók száma viszonylag magas, tehát nagyon sokan foglalkoznak, találkoznak vele. A 

pozitív és negatív választ adók száma is nagyobb városon. 

A következő két kérdés szorosan összefügg, és jellemző a betegek attitűdjére a szűrésekkel 

kapcsolatban. 

Fontosnak tartja-e, hogy az ismert betegségekkel kapcsolatban részt vehessen 

szűrővizsgálatokon? A falusi válaszadók 513, a városiak 588 igen válasza Az “Ön elmenne- 

ezekre a szűrővizsgálatokra?” kérdésre adott 515 falusi és 592 városi pozitív válasz. 

A lehetőségek kihasználását vizsgáltuk következő kérdéseinkkel: 

45. grafikon: Mit tesz a várakozási idő alatt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A betegek ismét többféle választ jelölhettek meg. 
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A „beszélget” válasz kiemelkedő aránya jellemző, különösen falun, míg az olvasók száma 

városon magasabb, beleértve a betegtájékoztatót olvasókat is.  

Következő kérdésünkkel a betegek elvárásait igyekeztünk megtudni 

46. grafikon: Mivel szeretné tölteni a várakozási időt? 
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Jellemző a válaszadók elenyésző aránya, főként falun. Pozitív választ a szórakoztató filmekre 

és a zenére kaptunk főként városon.  

A betegek legfontosabb, személyes elvárásait következő válaszokból tudhatjuk meg. 

47. grafikon: Ön szerint kinek a feladata az egészséges életmódra nevelés? 
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jelölték a betegek. A lakosság a háziorvosi szolgálat elsődleges feladatának még mindig a 

betegellátást tartja, harmadikként jelölve a rangsorban. Az írott és elektronikus sajtó 

7 7
8 8

5 5

4 4

6 6

3 3
2 2

1 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8Fő

Falu Város

iskola szülők TV újságokháziorvos egyéb
szako.

nővér védőnő

 43



egyértelműen a személyes információátadás után szerepel. Az egészségügy egyéb szereplői a 

sor végére kerültek. 

Az elmélet és a gyakorlat összefüggését vizsgáltuk következő kérdéssorunkkal. 

48. grafikon: Az Ön környezetében ki végzi a betegtájékoztató – felvilágosító feladatot? 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sorrend lényegében azonos, kiemelve az egyéb szakorvosokat városon.   

 

g. A gondozási munka integrálása 

49. grafikon Krónikus betegsége milyen állapotban van az előző évihez hasonlítva: 

 

 

 

 

 

Az eredmény megfelel az elvárható Gauss-eloszlásnak. A betegek általános egészségi 

állapotukat ennél rosszabbnak jelezték az erre vonatkozó kérdésben.1.  

A betegek értékítéletét rögzítette a gondozásban résztvevők sorrendbe állítása.  

50. grafikon: Krónikus betegségének gondozásában ki vesz részt? 
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A gondozás kiterjesztését vizsgáltuk: vajon a mozgásában átmenetileg vagy tartósan 

korlátozott beteg megkapja-e a folyamatos ellátás lehetőségét? 

51. grafikon: Folyamatos gondozás miatt felkereste-e Önt otthonában az elmúlt év során? 
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Az adatok szerint városon gyakoribb a háznál történő gondozás. 

A gondozás során fontos elem a betegség jellege szerinti szakellátás igénybevétele. 

52. grafikon: Volt-e tervezetten kórházban az elmúlt évben? 
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A kérdéssorhoz kiegészítésként a beteg véleményére voltunk kíváncsiak, ő hogyan gondolná 

saját gondozását. 

53. grafikon: Véleménye szerint kinek a feladata lenne az ön állapotát figyelemmel kísérni 

krónikus betegségével kapcsolatban? 
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h. A minőségbiztosítás - az esélyegyenlőség megteremtésének egy lehetősége 

Jelen dolgozatban a minőségbiztosítás egyetlen elemét, a betegelégedettséget vizsgáljuk. 

54. grafikon: Nem tartja elegendőnek az időt, melyet az egészségügyi személyzet a betegre 

tud fordítani 
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Arányaiban nagyon kevés az elégedetlenek száma, ( falun 6,82, ill. 3,71 %, míg városon 7,22, 

ill. 6,61 %), falun kevesebb.  

Városon több az olyan beteg is, aki a rendelési idő 4 órás terjedelmét sem tartja elegendőnek: 

falun 113, városon 94 beteg (13,76 ill. 9,56 %).  

A beteg folyamatos követését, a személyes gondoskodás lehetőségeit vizsgáltuk következő 

kérdéseinkkel. 

55. grafikon: A rendelési időn kívül igénybe tudja-e venni orvosa segítségét? 
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Az úgynevezett rendelkezésre állási időben a betegek többsége eléri orvosát. A falusi betegek 

minden kategóriában hátrányban vannak.  

A személyes gondoskodás egyik alapvető kérdése a betegút biztosítása. 

56. grafikon: Ha továbbküldik egészségügyi problémájával, előtte konzultál-e orvosa a  

fogadó kollégával: 
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Ez a betegkövetési forma falun kevésbé elterjedt. 

A személyes gondoskodás, kapcsolattartás egy további fontos eleme a beteg követése. 

57. grafikon Kórházi bentfekvése idején háziorvosa 
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Azonos arányban érdeklődik a falusi és városi háziorvos, míg a látogatások jelentős 

eltolódását találtuk a városi kollégák javára.  

A háziorvosi praxis ápolónője tekintetében megfordul az arány.  

58. grafikon: Kórházi bentfekvése idején a körzeti ápolónő 
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A falusi ápolónők nagyobb számban vesznek részt a beteg követésében.  

 

i. A falusi rendelő személyzete 

A falusi lakosság egészségi állapotát tükröző felmérésben részt vett orvosok szakképzettsége: 

13 kolléga szerzett más területen szakvizsgát: általános szakorvos 5, belgyógyász 6, valamint 

egy-egy bőrgyógyász, kórboncnok, orr-fül-gégész, oxyológus, reumatológus, sebész, szülész-
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nőgyógyász. Közülük ötnek általános orvosi szakvizsgája is volt. 9-en a négy orvosegyetem 

valamelyikén oktatják a háziorvoslás különböző elemeit. 

A betegellátás szakmai színvonalának mutatója az is, hogy hány fő alkalmazását vállalja a 

praxis vezetője a TB által nyújtott finanszírozásból. A 8 falusi körzetben 1992-ben 19 ápoló 

dolgozott, míg a 8 városi körzetben 17. Az alkalmazottak között 5 diplomás ápoló is volt. 

Ugyanez a létszám 2000-ben falun 11-re, városon 14-re csökkent. Az alkalmazottak létszáma 

8 év alatt falun csaknem a felére, falun 8 fővel, városon 3 fővel csökkent.  

59. grafikon: Az asszisztencia képzettsége 
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j. A betegek mint az egészségügy aktív résztvevői 

Ma még nem jogi kategória a beteg felelőssége saját egészségének megőrzésében, egészségi 

állapotának kialakításában, fenntartásában. 

 Mi megkérdeztük betegeinket, mennyiben érzik önmagukat meghatározó tényezőnek egészségi 

állapotuk tekintetében. 

60. grafikon: Mennyiben felelős Ön saját egészségi állapotáért? 
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Sokan válaszoltak a kérdésre, (falun 61,1 %, városon 59,6 %). A „Teljes mértékben” nézetet 

vallók száma nagy (a válaszolók 37,3 % falun és 20,6 % városon).  

A felelősséget egyáltalán nem érzők vagy vállalók falun 3,8 %, városon 6,0 %. 

Badacsonytördemicen évek óta egy héten keresztül „Egészségünkre!” címmel egy nagy 

betegségcsoportot tárgyalunk meg orvosokkal, betegekkel TB és ÁNTSZ képviselőkkel, 

szociális munkásokkal és Vöröskeresztes aktivistákkal. 2005. Mozgásszervi megbetegedések, 

2006. Daganatos megbetegedések, 2007. Depresszió, alkoholizmus, öngyilkosság. Az előadók 

ingyenesen oktatnak, a falu vezetése ingyenesen bocsátja rendelkezésünkre az /egyetlen/ 

előadótermet, és a szükséges infrastruktúrát a hangosítástól a projektorig, a helyi virágkötő 

díszíti a termet, a lakosok önerőből finanszírozzák a reformkonyha ízes fogásait, melyet a 

helyi étterem vezetője szívességből készít el, még a tálaló és evőeszközöket is biztosítva. A 

városi bio-bolt vezetője árubemutatót tart, a könyvesbolt helyben ajánlja egészségnevelő 

kiadványait.  

Az interaktív, multidiszciplináris előadásokat – a hipertóniáról, a daganatos 

megbetegedésekről, a stressz-depresszió-szuicidium - témaköréből a MOTESZ Tudományos 

Minősítő Bizottsága alkalmanként 10 creditpontra értékelte a résztvevő orvosok számára. 

 

 

2. A háziorvosok pszichés státusa 

61. grafikon: A felmérésben résztvevők: 
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A falusi és városi háziorvosok között az eredményekben szignifikáns eltérést nem találtunk, 

ezért az adatokat összesítve adtuk meg.                                 

A megkérdezettek mindössze 20,7 % -a - 275 kolléga válaszolt. A budapesti /SOTE, Budapest 

Orvosklub/ és a Baja környéki /Club Doctores/ kollégák 30,2 ill. 38,9 %-a, az ország minden 



területén elszórtan élő falusi háziorvosoknak /FAKOOSZ/ 13,1 %-a, az Eger környéki 

háziorvosok 70,1 % vett részt a felmérésben 

A válaszadók átlagéletkora 47 év volt /31-65/.  

A kollégák 51,3 %-a él egyedül /141 fő/, ennek ellenére 98 % írta, hogy jó vagy kiváló a 

kapcsolata a családdal, a kollégákkal, az ápolókkal. 

 A személyes kapcsolattartás területén mind a 4 csoportban a következő átlagos 

gyakoriságokat találtuk:  a családdal 1 / hó,  a kollégákkal 1 /hó, a barátokkal 1/6hó. 

 

A kiégettség szindróma és/vagy a depresszió tüneteire kérdezve az alábbi válaszokat kaptuk: 

62. grafikon: A kiégettség tünetei a válaszadók arányában 
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Nincs már a szakmában célja – sem szakmailag, sem előmenetelben a kollégák 50,2 %-ának, 

A legfiatalabb pozitív választ adó kolléga 37 éves volt! A kollégák 75,3 %-a érez naponta 

legalább egyszer frusztrációt, a legmagasabb érték 13 volt. A „crux medicorum” esetében 

100 %-os a lefedettség, maximális értéke 27 volt. 

63. grafikon: A rendelés megkezdése előtt fogyaszt-e valamit, hogy oldja a stresszhelyzetet? 

 

25

275

36

275
165

275

0

100

200

300

Fő

alkohol édesség nikotin

pozitív válasz összes válaszadó
  

 

 

 

 

 

 50



Alkoholt a válaszadók közül 9,1 %-a, nikotint kereken 60,0 %-a, míg édességet 13,1 

alkalmazott stresszoldóként a rendelés megkezdése előtt.  Mindegyik válaszadó kolléga 

negálta, hogy bármilyen drogot vagy anxioliticumot, anti-depresszánst használna.  

64. grafikon: Segítségkérés 
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A felmérés szomorú „eredménye”, hogy jólképzett kollégáink sem háziorvostól, sem 

pszichiátertől nem kértek szakmai segítséget saját betegségük leküzdése érdekében. 

 

 

 

3. Népi eredetű gyógymódok alkalmazása az alapellátásban 

A beteg-együttműködés kérdéskörét vizsgáltuk egy másik felmérésünkben is, melyet a Népi 

gyógymódok hatása az alapellátásban címmel szerveztünk 2004-ben. A felmérésben 7 falusi 

és 4 városi háziorvosi praxis betegei vettek részt, összesen 188-an. 

Itt is a háziorvoshoz való kötődést vizsgáltuk először. 

65. grafikon: Kihez fordul először?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyon jó együttműködési készségként értékeljük, hogy panaszaival a beteg másodikként a 

háziorvosához fordul - közvetlenül a családtagok után.  

Az ellátást viszont egyértelműen háziorvosától várja elsősorban. 
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66.. grafikon: Az orvoshoz fordulás oka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A betegegyüttműködés jelzője, hogy a beteg mennyiben fogadja el orvosa gyógymódját. A 189 

válaszadó közül 162 csak a háziorvosa által javasolt gyógymódot követi, 27 más javaslatokat 

is figyelembe vesz.  

Számítottunk arra, hogy betegeink nagy része az elvárásoknak megfelelő válaszokat fogja 

adni, ezért következő kérdésünk még konkrétabban, másik szempontból vetettük föl a 

problémát. Ha betegségével háziorvosához fordul, elfogadja-e feltétel nélkül javaslatait? A 

107 igen és a 82 nem válasz érkezett. 

Kíváncsiak voltunk, a betegek 43,2 %-a ki másnak a tanácsait követi betegsége idején. 

67.grafikon Kinek a javaslatait veszi figyelembe - háziorvosán kívül - betegsége ellátásakor? 
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Pozitív eredmény, hogy a betegek a háziorvos után a patikus véleményét tartják mérvadónak – 

hisz ő is a közelükben él, falun, kisvárosban ismeri is személyesen a betegeket. 

A házipatikában felhasznál felhasznált gyógyszerek néhány betegségcsoportban: 

68. grafikon Láz esetén alkalmazott gyógyszerek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. grafikon Fájdalom esetén alkalmazott gyógyszerek: 
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4. A munkaerő-vándorlás következtében kialakult szomatikus és mentális problémák az 

illegális munkavállalók és családtagjaik körében 

5. táblázat Az otthonról hozott gyógyszerek megoszlása az illegálisan külföldön munkát 

vállalók között 

Gyógyszerek Gyógyszerfelhasználók száma 

Antipyretikumok 59 

Analgetikumok 58 

Non-szteroidok 19 

Anxiolytikumok 17 

Antibiotikumok   17 

Antiemetikumok 6 

Antidepresszánsok  6 

Egyéb gyógyszerek         38* 

* a diagnosztizált krónikus betegségekre rendszeresen szedett gyógyszereket nem vettük 

figyelembe a vizsgálat során 

 

A kiutazók 100 %-a vitt magával valamilyen gyógyszert. A legnagyobb arányban a recept 

nélkül is kapható láz-és fádalomcsillapítót (77,3 %, 77,1 %) vittek magukkal, a legkisebb 

mértékben az utazáshoz használt antiemetikumok és a nem rendszeresen alkalmazott, 

többnyire nem a kiutazó számára rendelt antidepresszánsok kerültek a „házipatikába”. 

A kivitt gyógyszerek mindegyikét alkalmazták a kiutazók, minden alkalommal orvosi javaslat 

vagy ellátás igénybevétele nélkül. 

 

6. táblázat A külföldön illegális munkát vállalók diagnosztizált betegségei hazaérkezésük után 

Diagnosztizált betegség   Férfi Nő Fiatalkorú Összesen 

Enteritis acuta                   7 29 1 37 

Grippe         8 8 0 16 

Lumboischialgia  4 10 0 14 

Gastritis acuta   2 6 1 9 

Bronchitis acuta          3 4 2 9 

Gyomorfájdalom   4 3 0 7* 

Angina          0 5 0 5 

Fogfájás   2 0 1 3 
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Phlebitis acuta  0 3 0 3 

Otitis media        0 1 0 1 

Nem volt megbetgedése 

a vizsgált időszakban 

0 7 2 9 

Összes megbetegedés        30 76 5 111 

* Gastroenterológushoz irányítva   dg. Ulcus ventriculi, ukcus duodeni 

A kiutazóknál a banális vagy súlyosabb felső-légúti hurutok és szövődményeik, a másfájta 

étrend, sokszor elégtelen és/vagy egészségtelen táplálkozás okozta gyomésztőrendszeri és a 

nehéz fizikai munkaokozta mozgásszervi és vénás megbetegedések fordultak elő. 

Egy kiutazónál többféle betegség is előfordult a külföldön töltött 6-12 hét alatt. 

Az összes kiutazó 11,4 %-a /9 fő/ nem szenvedett semmiféle betegségben a vizsgált 

időszakban. A férfiak 1oo %-a, a nők  86,5 %-a /45 fő/, a fiatalkorúak 66,7 %-a /4 fő/ 

szenvedett olyan betegségben, melyre gyógyszeres öngyógyító terápiát kellett alkalmaznia. 

 

7. táblázat Depresszió szintje a BDS skála alapján a külföldön illegális munkát vállalók között 

A depresszió foka Férfi  Nő Fiatalkorú Összesen 

Enyhe 0 5 0 5 

Közepes 3 10 2 15 

Súlyos 0 0 0 0 

Szuicidium-veszély 0 1* 0 1 

Összesen 3 16 2 21 

* A beteg a városi kórház Pszichiátriai osztályára került gyógykezelés céljából. 

 

A felmérés legriasztóbb eredménye, hogy a 76 illegális munkavállalóból 27,6 % /21 fő/ 

mutatta a depresszió különböző súlyosságú tünetetit a hazaérkezés után. A szuicid késztetés 

miatt hozzátartozói javaslatára önként fordult a háziorvosi szolgálathoz a beteg. Elfogadta a 

fölajánlott hospitalizálást, és hosszú gyógykezelés után javult állapotban, gyógyszerekkel 

ellátva került vissza otthonába.  

Elgondolkodásra késztette a szülőket, rokonokat a 2 fiatalkorú /15 éves fiú és 17 éves lány/ 

depressziója. Megdöbbenve szembesültek az eredménnyel. Ennek ellenére egyik fiatalkorú 

sem került Pszichiátriai szakrendelésre, a háziorvosi szolgálaton túl nem fordultak más 

egészségügyi ellátóhoz. 
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8. táblázat: Depresszióban szenvedő betegek 

Csoport Arány 

Praxis   178/1226 

Illegális munkások 21/76 

Családtagok 39/197* 

* A munavállalók hozzátartozói a munkavállalók nélkül  

Ugyanilyen emelkedett atányt mutat a depresszió előfordulás a kiutazók egy háztartásban élő 

rokonai között. 

A vizsgálatak nem volt célja, hogy felmérje: vajon eleve nagyobb volt a depresszió 

előfordulása a családokban, - esetleg épp a tartós munkanélküliség, vagy a megélhetéshez 

nem elegendő bérek miatt, - vagy a távollét, a nem megszokott életforma és életszínvonal, 

illetve az emiatt érzett agodalom volt a streszz forrása, ill. a depresszió kialakulásának oka. 

 

 

5. Egyéb vizsgálatok 

 

Deszkriptív analitikus tanulmányok körzetemben: 

1. A hipertóniás betegek baleseti statisztikája körzetemben 1986-1990-ig 

2. Az alapszintű sürgősségi ellátás néhány problémája  

3. A fájdalomcsillapítás lehetőségei és szokásai falusi körzetben  

4.  Néhány gondolat a garai nők alkohol okozta mortalitásával kapcsolatban  

5. A női nemi hormonok hatása a hypertoniás megbetegedésekre körzetemben 

6. Életveszélyes állapotok hypertoniás betegek körében 

7. Fiatalkorúak fogamzásgátlási szokásai falun 

8. Nőgyógyászati rákszűrés falusi körzetben.  

 

Kazuisztika körzetemből:  

9. A molekulától az emberig 

 

Metodikai, kommunikációs leírások: 

10. Gondolatok a csoportpraxis kialakításával kapcsolatban.  

11. Csoportpraxis – a szakellátás közelebb kerül a falusi beteghez 

12. A falusi egészségügyi ellátás helyzete Magyarországon.  
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13. Miért nem lehet falusi körzetben tudományos kutatást szervezni, és ha igen, hogyan? A 

tudományos kutatás elemei 

14. A betegek mint az egészségügy aktív résztvevői 

15. A faluegészségügyi ellátás fogalom- és tevékenységrendszere 

16. Falun is él a tudomány! 

A fenti tanulmányok számszerű eredményeit a terjedelem határai miatt nem volt módóm a 

dolgozatban felhasználni, csak a tényt, hogy ezekről a témákról szaklapokban közölt 

összefoglalások készültek. 
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VI. Megbeszélés 

 

a) az alapellátás biztosítása falun 

 A szociális háttér befolyása az egészségügyi ellátás igénybevétele szempontjából 

Szemben a falusi korösszetétellel városon jellemző a fiatal, munkaképes korosztály jelentős 

aránynövekedése. A kormegoszlás eltolódásának oka az évtizedek óta tartó elvándorlás a 

munkalehetőségek hiánya, a falusi infrastruktúra hiányos volta, az iskoláztatás korlátozott 

lehetőségei miatt. Ez a nagy különbség még tovább fokozódik, ha figyelembe vesszük, hogy a 

kor előrehaladtával egyre nő az elvált, egyedülálló férfiak aránya, tehát számában még több 

az egyedülálló nő  

A falusi lakosság elöregedését jelzi a szélesebb inaktív, jövedelemmel rendelkező és nem 

rendelkező réteg is. De jelezheti élni-akarását is, mivel a kérdőív nem kérdezett rá, hogy ez a 

kategória vajon nem a munkanélküli, de alkalmi vagy bejelentés nélküli munkavégzésből 

származó jövedelmet fedi-e. A falun élők mindenesetre sokkal kiszolgáltatottabbak a 

munkáltatóknak éppen koruk, végzettségük és a kevés munkalehetőség miatt. Súlyosbítja a 

helyzetüket, hogy a munkáltató sokszor az útiköltségen takarékoskodva választ akár kevésbé 

képzett városi munkaerőt. 

Városon a több aktív dolgozó az egyéneknek, családoknak biztosabb, kiszámíthatóbb, 

tervezhetőbb a jövedelmet biztosít. Falun a jövedelmek nagy átlagban a minimál-bér körül 

mozognak. A háztájiban, többletmunkával termelik meg az élelmiszereket, ami a hiányzó 

jövedelmet pótolja. Váratlan kiadásokra - betegség, gyógyszer, táppénz - nehezen jut anyagi 

forrás.  

Városon jellemzően több az önálló, saját lakással rendelkező lakos. Falun még mindig 

jelentős a több generációs együttlakás. Ez többnyire kényszerűség, oka a kevesebb jövedelem. 

Sokszor nem az előnyeit használják ki: a rohanó tempó, a kisebb tolerancia, a rossz 

kommunikáció nagyobb frusztrációt, sok – többnyire kezeletlen - depressziós beteget jelent. 

Városon a nagyobb számú önálló lakással nem rendelkező lakos kétféle tendenciát jelez: 

egyrészt a városi hajléktalan-munkanélküli réteg növekedését, másrészt a bérlakásban élők 

számának növekedését.  

Ma már nem luxuscikk az autó sem falun, sem városon.  Általában a munkába járást, a 

munkavégzést biztosítják, sokszor a megközelítés egyetlen módját jelentik, különösen falun.  

De még az egészségügy szolgáltatás elérhetősége is nagyobb a meglévő és használható autó, 

vagy telefon által. 
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A kommunikációs lehetőségek kiterjedtsége, és elérhetősége, az Internet-használat 

biztosítása fontos elemei az ismeretszerzésnek – akár a hétvégi ügyelet telefonszámát illetően, 

de az egészségügyi ellátásban is: a tájékoztató honlapok, egészségügyi rendezvények, 

egészségmegőrző programok igénybevétele területén – ismét óriási előnnyel a városi lakosság 

számára. 

 Az egészségügyi ellátás elérhetősége és igénybevétele falun  

A rendelési idő a jogszabályi előírásnak megfelelően minden orvosi rendelőn kívül volt 

kifüggesztve. Mindenütt szemüveg nélkül is jól olvashatóan, gondoskodva megfelelő 

megvilágításról, hogy a beteg sötétedés után is tudjon tájékozódni.  

A meglepően magas tájékozottság-hiány felveti a helyi média szerepét és lehetőségét az 

egészségügyi ellátás biztosításában. A legtöbb faluban, a budapesti kerületekben, 

kisvárosokban van helyi újság, ami többnyire tartalmazza az egészségügyi ellátás formáit, 

elérhetőségét. Nem egy faluban, kisvárosban (Bácsbokod, Tapolca) a helyi kábeltévé is 

folyamatos tájékoztatást ad ezekről az információkról, az aktuális változásokat is gyorsabban 

követve. A kisebb, zártabb lakóközösség, a személyes információ-továbbítás előnyt jelent a 

falusi betegek számára – a modern tájékoztatási eszközök hiányának ellenére.                                                   

Szomorú tény, hogy a betegek nagy része még mindig nem tudja, hogy a négy órás rendelési 

időn kívül a négy óra ún. rendelkezésre állási időben a beteg szintén saját háziorvosához 

fordulhat, ekkor azonban már csak sürgős, halasztást nem tűrő egészségügyi problémáival. 

Ezért olyan kiugróan magas az ügyelethez fordulók száma városon és falun egyaránt.  

A jó munkamegosztásnak, az ápolónők magasabb presztízsének értékeljük, hogy falun 

jelentősen magasabb az ápolónőhöz fordulók száma, bár még így is messze a várt – és a 

tapasztalt, - arány mögött marad. A viszonylag magas arány jelzi, hogy az ápolónő 

elfogadottan a háziorvosi ellátó csapat tagja, de azt is, hogy az ápolónő többnyire helybeli, 

bizalmasabban kezelik a betegek, jobban megbecsülik. Az egészségügyi ellátás nehezebb 

elérhetőségét mutatja az is, hogy falun a családtagokhoz fordulás a leggyakoribb, míg 

városon gyakran igénybe veszik a szakrendelés, a mentő és a kórház ellátását is. A 

szomszédok segítségét a válaszok alapján kevesen veszik igénybe, noha a tapasztalat mást 

mutat. A napközben többnyire egyedül tartózkodó, háztartásban dolgozó falusi lakos 

panaszaival logikusan a hozzá legközelebb eső ismerőst, először szomszédját keresi fel, vagy 

tőle kér segítséget. Az egyéb lehetőségek között az internet, újságcikkek, betegtájékoztató 

lapok, könyvek, telefondoktor, jósnő, halottlátó együtt szerepelnek. Oktatási-nevelési 

rendszerünk kudarcának is felfogható, hogy a pl. sükösdi halottlátó asszonyhoz 

különbuszokkal jönnek testi és lelki panaszaikkal a benne bizakodók szerte az országból, sőt, 
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mostanában már az országhatáron túlról is - miközben falun csak egy-egy beteg keresi fel az 

Interneten az egészségügyi honlapokat. A falusi helyzet szélsőségeire utal az üzenőfüzet 

fennmaradása, - amely azonban a legszegényebb és leghátrányosabb réteg számára is 

elérhetővé teszi az ellátást rendelési időn kívül is, ha a háziorvost nem találja otthon. 

A készenlétek és a központi ügyeletek igénybevétele során a tapasztalatok is azt mutatják, 

hogy a városi beteg a legkisebb, sokszor orvosi ellátást sem igénylő panaszok esetén is 

orvoshoz fordul. A megjelentek, sőt a lakásra hívók 30-80 százaléka indokolatlanul vette 

igénybe a sürgősségi ellátást. Ez óriási túlmunka, többletköltség. Az ilyen jellegű ellátások 

nagy része szociális jellegű: nem kíván sokat várakozni, nincs sorban állás, csak vele 

foglalkoznak, nem akar munkaidőt vesztegetni az ellátásra, nincs pénze az ellátóhelyre utazni, 

az ügyelet pedig lakásra is megy. Ehhez szorosan kapcsolódik az ugyancsak súlyos szociális 

problémát jelző, egyre inkább tapasztalható indoklás: munkahelyét még egy orvosi vizsgálat 

erejéig sem meri elhagyni, félve az állásvesztéstől. A falusi orvos-beteg viszony személyesebb 

jellegét mutatja a kis esetszám ellenére is a „csak velem foglalkozik” kategória magas aránya 

városon. 

Sok esetben kifejezetten idegenkednek a betegek az előjegyzéstől - már nem is lehet szólni a 

doktorhoz? - Olyan nagy úr lett, hogy be sem mehetünk akármikor? Ez az attitűd az időpont-

egyeztetés kötelező bevezetése után sem változott lényegesen. Az ambivalens magatartást 

jellemzi, hogy sokkal többen tarják helyesnek, mint ahányan igénybe veszik. 

A városon átlagosan hosszabb várakozási idő is azt a TB statisztikát látszik igazolni, hogy a 

városi betegek gyakrabban fordulnak orvoshoz.  

A várakozási időt jelentősen csökkenti, ha a praxisban két önálló számítógép van a 

hálózatban, és míg az orvos vizsgál, az ápolónő receptet írhat vagy egyéb adminisztrációs 

tevékenységet folytat. A jelenlegi, többnyire egy orvos - egy ápolónő felállásban az 

adminisztratív munka meggyorsítására ez a lehetőség adódik, illetve a rendelés egy bizonyos, 

"inaktív" idejének kijelölése tervezetten receptírásra, ún. „nővér-rendelés”-re..   

Az egészségügyi – szociális juttatások terén az adatok egyértelműen igazolják tapasz-

talatainkat: a táppénzre jogosult lakosság nagy része nem akarja a táppénzjog kihasz-

nálásával amúgyis alacsony fizetését tovább csökkenteni, illetve sok esetben nem meri 

igénybe enni táppénzjogosultságát félve munkahelye elvesztésétől. Súlyos szociális 

probléma, hogy a munkáltatók, ismerve a falun fokozottabb munkaerő-kínálatot, gyorsan 

megválnak a betegeskedő alkalmazottól újabb egészségügyi: pszichés, pszichoszomatikus 

betegségeket generálva. 
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Hosszabb, súlyosabb betegségeknél már kiegyenlítődik az arány. Komolyabb betegség esetén 

a falusi lakosság is kénytelen tudomásul venni munkaképtelenségét. A "sürgős munkája 

volt” válasz jelzi az irányító, vezető beosztásban lévők és a magánvállalkozásukat elhagyni 

nem tudók növekvő arányát, mely természetszerűleg magasabb városon. Az objektív adatok 

egyértelműen alátámasztják feltételezésünket: a falusi lakosság éppen szociális okokból nem 

tudja igénybe venni a szociális ellátás egy formáját, a táppénz-jogosultságot. 

 A műszerezettség kialakítása a definitív ellátás szempontjából 

A vizsgált körzetek mindegyikében található az előírt kötelező felszerelésen túl néhány 

hasznos, a definitív ellátást segítő műszer: kislaboratórium, vagy a vizelet vizsgálatára 

alkalmas készülékek, rövidhullámú és ultrahangos reumatológiai eszközök. Sok helyen 

használnak diagnosztikus UH készüléket, kolposzkópot, arteriográfot, természetesen csak a 

megfelelő képzettség és jártasság birtokában. A sürgősségi ellátáshoz szükséges felszerelések 

is biztosítottak minden rendelőben. A gépeket praxispénzből vagy pályázati nyereményből 

vásárolták a kollégák, többnyire egyéb szakképzettségüknek megfelelő szakterületen, hogy a 

betegek ellátása ezzel is teljesebb legyen saját körzetükben. 

A rendelők felszereltsége lényegében azonos volt városon és falun. Ennek oka, mint több 

más kérdésfelvetés esetén is, hogy az önkéntesen jelentkező kollégák fontosnak tartották 

betegeik legmagasabb szintű ellátását. A rendelők legtöbbjében a legújabb és legjobb 

műszerek és informatikai berendezések álltak rendelkezésre. A betegeknek azonban nincs 

összehasonlítási alapjuk. Ezért lehetséges, hogy a falusi beteg ugyanazt a műszerparkot 

rosszabbra, kevesebbre értékeli, mint a városi beteg.  

Igyekeztünk nem befolyásolni a betegeket, és a rövid válaszlehetőségekhez nem adtunk pontos 

leírást Így fordulhatott elő, hogy pl. ugyanabban a városi praxisban ugyanaz a bútorzat 

kapott „jó állapotban van” és „megrongálódott" értékelést.  

A falusi rendelők egyike sem kapott negatív értékelést. Bízunk benne, hogy ez nem a falusi 

lakosság igénytelenségét, hanem a kollégák azon igyekezetét jelzi, hogy a rendelő megfelelő 

kényelmet, biztonságérzetet, nota bene otthonosságot nyújtson a váróteremben is. A falusi 

rendelők nagy része egybe épült a szolgálati lakásokkal, ezért akár az orvosi lakás 

"meghosszabbított" részének tekinthető. Ezért is nyújt nagyobb komfortérzetet a beteg 

számára is. Jóval azelőtt, hogy kötelező lett volna, 2 praxis kivételével mindegyikben 

lehetőség volt a személyes orvos-beteg találkozó biztosítására. A választ nem adók száma 

jelzi, hogy sokan ezt a kérdést nem is tartották olyan fontosnak. Pedig a pszichoszomatikus 

betegségek jó részének csak négyszemközti beszélgetés során találhatjuk meg az okát, 

elkerülve ezzel sok szükségtelen vizsgálatot, vagy a polipragmáziát.  
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Hasonló az arány a nővér-beteg személyes kapcsolatot vizsgáló kérdésünkre is: nagyobb a 

lehetőség, illetve többen ismerik ezt a lehetőséget városon. A falusi beteg a rendelőn kívül is 

találkozik az orvossal, védőnővel, ápolónővel, ezért nem is figyel az önálló konzultációs 

lehetőségre, vagy nem is tartja olyan fontosnak a rendelés ideje alatt. A magas számok jelzik, 

hogy a személyes kapcsolat az ápolónővel is fontos a beteg számára. A másik oldalról viszont 

azt mutatja, hogy ezekben a praxisokban jó a munkamegosztás, működik a felelősség-

megosztás az ápolónővel, sikerült egymást kiegészítő tevékenységet végeznie az ellátóknak. 

 A falusi népesség morbiditási mutatói önértékelés alapján  

Az adatok továbbgondolkodásra és további elemzésre érdemesek, mi csak rögzítettük a 

betegek véleményét saját egészségügyi helyzetükről. Ennél többre sem anyagi, sem személyi 

lehetőségeink nem adtak több lehetőséget 

A mozgásszervi panaszok nagy számát magyarázza a falusi lakosság fizikai túlterheltsége, 

akár elsődlegesen a mezőgazdaságból él, akár második tevékenységként, munkaideje 

leteltével foglalkozik a kiegészítő gazdasággal. Mindkettő oka mélyen gyökerező szociális 

problémákra vezethető vissza, mélyebb elemzése azonban messze túlmutat ennek a 

felmérésnek a keretein. 

A neurotikus-depressziós tüneteket is magyarázzák a falusi lét alapvető meghatározói: a 

rosszabb szociális környezet, a városi infrastruktúra, a kikapcsolódási lehetőségek hiánya, az 

izoláltság, a zárt közösség, a még mindig szigorúbb erkölcsi normáknak való megfelelés 

igénye. Ugyancsak a stresszhatásnak egyik tünete a szintén a falusi lakosságnál gyakoribb 

hasi- és gyomorpanaszok, de ugyanígy okozhatja az egészségtelen táplálkozás is. Falun a 

biotermékek elérhetetlenek, az ún. reformkonyhát sem nagyon ismerik, de nem is 

alkalmazhatják a megfelelő nyersanyagok hiányában. Sok esetben pedig éppen a szociális 

helyzet kényszeríti a falusi lakost, hogy a megtermelt állat egészséges táplálkozásra alkalmas 

részeit eladja, és magának csak az olcsóbb, a szervezet számára nehezen hasznosítható, vagy 

éppen a kifejezetten káros részeket tartsa meg és fogyassza. 

A panaszok alapján nehezen eldönthető, hogy a mellkasi fájdalom esetében a nagyobb 

gyakoriság a falusi lakosság körében vajon mozgásszervi, vagy kardiális megbetegedést 

takar. Hosszabb időszakot vizsgálva itt is a városi betegek aránya növekszik.  

A krónikus betegségeket jelző adatok nem korrelálnak a panaszokkal, és meglepően 

alacsony abszolút értékük azt jelzi, hogy krónikus betegségeiket egyaránt negligálják a 

betegek falun és városon egyaránt. Az összes beírt gondozott alatta marad egy átlagos 

nagyságú, nem elöregedett körzet objektív morbiditási mutatóinak. 
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A statisztikai évkönyv 2000-ben az alábbi morbiditási adatokat adta meg országosan, míg 

betegeinknél merőben eltérő arányokat találtunk: 

9. táblázat: A betegségek előfordulása a válaszadók százalékos arányában 

 Országos átlag Falusi átlag Városi átlag 

Keringési szervek megbet. 30,5 22,2 16,1 

Légzőszervi megbetegedés 16,2 4,2 3,1 

Emésztőszervi megbetegedés 14,5 5,3 5,5 

Mozgásszervi megbetegedés 9,2 14,1 12,5 

Nem tudjuk, a keringési szervek betegségeibe milyen betegségcsoportokat soroltak az 

országos statisztika készítői. Ha csak a szív-érrendszeri megbetegedéseket, akkor a 

felmérésben szereplő falusi és városi lakosság is szignifikánsan alatta marad az átlagnak. Ha 

azonban a hipertónia is a betegségcsoport része, akkor a falusi 43,2  %-os és a városi 34,5 

%-os arány jóval az országos átlag fölött van. 

Ugyancsak szignifikánsan haladja meg az országos átlagot a mozgásszervi megbetegedések 

előfordulása, míg a légzőszervi és emésztőszervi megbetegedések jóval az átlag alatt 

maradnak. Oka vélhetőleg nem helyi eltérésekben keresendő, hiszen a praxisok az ország 

legkülönbözőbb földrajzi és gazdasági területén helyezkednek el. Az országos átlagba 

belekerül a szakrendelői és kórházi ellátottak száma is. Így viszont az eleve magasabb helyi 

értékek még inkább kiugróak. 

A legnagyobb betegségcsoportokban a falusi népesség morbiditása – az emésztőszervi 

megbetegedések kivételével, - mindenütt jelentősen és szignifikánsan meghaladja a városi 

lakosokét. A különbség, tekintve a felmérésben részt vevő kollégák önkéntességét, és magasan 

kvalifikált tudását, nem adódhat felületességből, vagy hanyagságból. Ezek az adatok kell 

kiindulásként szolgáljanak a falusi lakosok egészségügyi ellátásának javításához, az 

esélyegyenlőség megteremtéshez, a felzárkóztatás, meliorizáció elindításához, végső soron a 

speciális faluegészségügyi ellátás kialakításához. 

Érdekes adat volt a mozgásszervi betegséggel gondozottak magas aránya a városi betegek 

körében is. Talán a mozgásszegény, ülő életmód, az elhízás okozza, egyeseknél a túlfeszített 

fizikai munka. Vagy a falusi beteg nem tekinti akár naponta jelentkező panaszait olyan 

súlyosnak, hogy orvoshoz forduljon vele? Vagy időnként ellátást igénylő panaszait sem tartja 

krónikus betegségnek? Valós okainak kiderítéséhez ebben az esetben is egy újabb tanulmányt 

kell majd végeznünk. Több a keringési megbetegedés falun - noha a mozgás jóval több. Talán 

a biztosan kevésbé egészséges táplálkozás okozza? Vagy a fokozott stressz-hatás? 

Alátámasztja a fenti adatot, hogy a szívbetegségek és a hipertónia is jelzetten magasabb a 
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falusi betegek körében. Nem elfogadható a tapasztalatok, a betegforgalmi adatok és a 

panaszok alapján sem a pszichiátriai betegséggel kezeltek kis száma falun. Még mindig 

szégyen falun, ha valaki munkára alkalmatlan, főleg ha nem látható, érzékelhető tünetekkel 

jelentkező szomatikus betegség, hanem pszichés problémák okozzák a munkaképtelenséget. 

Sok esetben a pszichiátriai gondozás térben és időben elérhetetlen a falusi beteg számára, - 

vajon ezért nem tartja betegségét krónikusan kezeltnek? Az ellenkező irányú tendenciát 

mutatja, hogy egyre több falusi háziorvos végez el pszichoterápiás, családterápiás 

tanfolyamot, vagy éppen pszichiátriai szakvizsgát tesz, felismerve, hogy a nagyszámú 

pszichiátriai kezelést igénylő, de azt elérni nem képes betege csak így kaphat szakszerű, 

definitív ellátást. 

 A definitív ellátás lehetőségei 

Az, hogy a definitív ellátás keretében milyen szakmai színvonalú ellátást kap a beteg, eddig az 

ellátó orvos szaktudására és lelkiismeretére volt bízva. A 2006-ban elfogadott Háziorvosi 

Ellátási Standardok, melynek összeállításában a Háziorvosi Szakmai Kollégium tagjaként 

szerző is részt vett, ettől az időponttól kezdve biztosítja ennek minőségügyi szabályozóit is. 

A két jelentős különbség a kissebészeti ellátásban és a nőgyógyászati betegek ellátásában 

van, ahol jelentősen magasabb a definitív ellátás falun. Adódik ez a falusi háziorvos kény-

szerűségéből, hogy önállóan dolgozzon - a vérző beteget, sérültet el kell látni, - ill. a 

szakrendelés megközelítésének nehézségeiből. Felmerült a kérdés, hogy vajon megértették-e 

teljes mértékben a kérdést betegeink, hiszen városon az önálló gyermek háziorvosi szolgálat 

mellett a felnőtt háziorvos nem lát el gyermek-beteget, csak ügyletben! 

Az előző válaszokkal ellentétben a helyben elvégzett vizsgálatok száma magasabb városon, 

mint falun – kivéve az ABPM vizsgálatot. Valamit ismét félreérthettek a betegek, hiszen a 

szakrendelés igénybevételéről szóló adatsor szignifikánsan eltér az előző válaszoktól 

arányaiban és abszolút értékben is – a városi betegek javára. 

Néhány szakrendelés még mai is beutaló nélkül vehető igénybe. Az akut sürgősségi ellátás 

kivételével nem tartjuk helyesnek ezt az ellátási lehetőséget, mert az elégtelen 

információáramlás miatt a beteg sokszor kikerül a háziorvos integráló tevékenységi köréből, 

és miközben különböző panaszait a legjobb specialistákkal gyógyíttatja, alapbetegsége esetleg 

későn vagy már előrehaladott stádiumban kerül felismerésre.  

Még hatékonyabb a kórház és a vonzáskörzetébe tartozó körzetek közös informatikai 

rendszerének kifejlesztése, amire szép példa a Szekszárd és környéke ellátórendszer. A beteg 

számára Interneten keresztül lehet szakorvost, időpontot választani, fontos információkat 

cserélni a kollégák között, és az eredmények, terápiás javallatok is Interneten keresztül, nem 
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egy nyomtatott vagy kézzel írt olvashatatlanná gyűrődött papírlapon történik. Hasonló 

kezdeményezések alakulnak a tapolcai, ajkai és más kórházak területén is. 

A szakrendelések lokalizációja indokolja, hogy a városi beteg sokkal könnyebben és 

gyakrabban veszi igénybe akár saját elhatározásból, akár orvosi javaslatra irányították oda. 

Sokat javít az elérhetőségen a szűrő-megelőző tevékenységként a falvakba kampányszerűen 

kihelyezett szakrendelések lebonyolítása - akár a helyi háziorvosi rendelőben, akár 

speciálisan fölszerelt buszok, vonatok alkalmazásával. 

A szakrendelések egymás közti beutalásának alacsony száma egyrészt a háziorvos kapuőr 

funkciójának elfogadását jelenti, másrészt azt a sajnos financiálisan indokolt gyakorlatot 

jelzi, hogy a szakrendelés visszaküldi a beteget a háziorvosához másféle szakvizsgálat 

igénybevételének javaslatával. Ez különösen a falusi beteget érinti hátrányosan, mert az 

elvesztegetett idő mellett az utazás nehézségei is őt terhelik, miközben a biztosító fizeti a 

folyamatos táppénzes napokat és az utaztatás költségeit. A súlyos financiális követ-

kezményekkel járó önálló betegutak egy másik, talán még súlyosabb megválaszolatlan kérdést 

körvonalaznak: vajon a falusi beteg igénybe veszi-e minden alkalommal a lakóhelyétől távoli 

egészségügyi szolgáltatásokat, ha az szükséges. Mennyi egészségkárosodást, maradandó 

fogyatékosságot, állapotromlást, végső esetben idő előtti elhalálozást okoz az igénybe nem 

vett ellátás?  

A városi beteg a könnyebben elérhető szakellátást és a váltó-kollégát sokszor kényelmi 

okokból veszi igénybe. Ez óriási túlmunka, többletköltség. A sürgős falusi eseteket még most 

is gyakran az otthon tartózkodó falusi háziorvos látja el ügyeleti időben. A kis adatszám 

ellenére is elgondolkodtató, hogy 11 városi beteg a személyes kontaktus biztonsága miatt 

választja az ügyeleti ellátást. Amikor a ránk zúduló adminisztrációs és szervezési teendőket 

intézzük rendelési időnk alatt, gondolnunk kell arra is, hogy a beteg akkor és ott a saját baját 

tartja legfontosabbnak, és joggal várja el, hogy az orvosa is így tegyen. 

A falusi betegek a helyettesítés kérdésében is nagyobb ragaszkodást mutattak orvosukhoz.  

Igazán súlyos gondot a helyettesítő kolléga szolgáltatását elutasító válaszadók jelentenek. A 

problémakörrel érdemes lenne behatóbban foglalkozni, mert a túlzott kötődés, a más orvostól 

túl későn igénybe vett egészségügyi szolgáltatás területén hátrányokat, a betegnél súlyos, 

maradandó károsodást okozhat. Ez megint inkább a falusi betegre jellemző, aki idegenkedik a 

számára ismeretlen kollégától, ha pedig más rendelőbe, esetleg más helységbe kell mennie, 

még nagyobb az elutasítás. 

A beteg-complience tekintetében nagyon jó együttműködési készségként értékeljük, hogy 

panaszaival a beteg másodikként a háziorvosához fordul - közvetlenül a családtagok után.  
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 Társadalmi összefogás a szűrés-megelőzés területén 

Minden faluban, minden évben van kampányszerű tüdőszűrés és nőgyógyászati rákszűrés, 

városon pedig a kórház-szakrendelő folyamatosan biztosítja a lehetőséget. 

Falun a háziorvos egyéni szervezésén múlik, hogy koleszterinszűrésre berendeli-e beteget, és 

a vért - sokszor saját költségén - elszállíttatja a városi laboratóriumba, vagy kislabora-

tóriumában maga végzi el a vizsgálatot szintén saját költségen, vagy beutalóval látja el a 

beteget, és szakrendelőbe irányítja. Saját döntése, hogy az oszteodenzitometria elvégzését 

megszervezi-e valamelyik mobil géppel rendelkező szakellátással, vagy a közeli városnál jóval 

messzebb lévő oszteoporózis-centrumba küldi betegeit. Városon ez a lehetőség rendelkezésre 

áll, nagyobb arányban tudnak is róla a betegek, mégsem az elvárható mértékben. 

Választ arra kaptunk, hogy aki tudott a lehetőségről, az el is ment a vizsgálatokra. Az a 

csaknem teljes átfedés – mindössze városon volt 3 beteg, aki nem tudott a tüdőszűrés 

igénybevehetőségéről, mégis részt vett az átvilágításon! – még jobban felhívja a figyelmet a 

tájékoztatás fontosságára és az egészségügyön kívüli tájékoztató-rendszerek lehetőségeinek 

célzott kihasználására. Az egészségügyi ellátó személyzet felelőssége nemcsak a beteg 

tájékoztatása a szűrés-megelőzés lehetőségeiről, hanem annak elfogadtatása is.  

Összességében nagyon rossz a lehetőségek kihasználtsága. A tüdőszűrésen a falusi lakosok 

51,4 %-a, a városi lakosok 55,6 %-a vett részt. Pedig a kampányszűrés falun a helyben 

történő vizsgálat lehetőségét biztosítja, városon pedig egész évben folyamatosan igénybe 

vehető a szolgáltatás. A kisvárosokban is kampányszűrésként helyben lebonyolított 

oszteodenzitometriás vizsgálaton, falun 8,6%, városon 9,5 % vett részt. Ennél pedig már nem 

lehet térben és időben közelebb hozni egy műszeres vizsgálatot. A státusvizsgálatokhoz 

kötelezően elvégzendő a háziorvosi gyakorlatban a koleszterinszűrés. Ennek ellenére falun a 

felnőtt lakosságnak csak 11,9%-a, városon 17,4%-a vette igénybe. Az adat annál 

elszomorítóbb, mert a felmérésben részt vett falusi körzetek mindegyikében megoldott volt a 

vér helyben történő levétele és vizsgálatra szállítása.  

Mi lehet a tálcán kínált lehetőségek elmulasztásának oka? Sajnálatos, hogy még mindig 

jelentős számban vannak olyan betegek, akik nem ismerik föl a szűrések fontosságát saját 

életük alakulásában. Nem tartja fontosnak a különböző szűréseket falun 1,7%-5,7%, városon 

2,4%-4,5%. A lakosság egy vékony rétegében még mindig nem igazán érték az egészség. Sem 

ennek fontosságával, sem a kiszűrendő betegségek jelentőségével nincsenek tisztában ezek a 

betegek. Épp az ő esetükben a legfontosabb a felvilágosítás, tájékoztatás szerepe, mert ők 

nem az elérhető vizsgálatok hiányában nem vesznek részt a szűréseken, hanem eleve 
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elutasítják azokat. Arányuk alacsony volta jelzi a népesség alapjában pozitív hozzáállását az 

egészség-megőrzésben való aktív részvételükhöz. 

Felvilágosítás fontosságára remélhetőleg, nemcsak a társadalmi elvárások miatt adták a 

többnyire pozitív választ a betegek. A tapasztalatoknak jobban megfelel az „Elviselem” 

választ adók, bár arányuk nem fedi a háziorvosi szűréseken megjelentek-távolmaradók 

arányát. Szomorú tény azonban, hogy itt is számos még a teljesen elutasítók aránya, noha itt 

még csak nem is vizsgálatról, hanem mindössze tájékoztatásról van szó. Sajnos a teljesen 

elutasítók csoportjába kell azokat a betegeket is számolnunk, akik arra sem találták méltónak 

a kérdést, hogy válaszoljanak rá. /falun 75,7, városon 67,9%!/ A szűrővizsgálatok számadatai 

és napi tapasztalataink alapján ez felel meg a lakosság szűrésekhez való viszonyának. És 

éppen ezt a csendes, visszahúzódó réteget kell megtalálnunk, hogy az egészségmegőrzés a 

betegtől is aktivitást váró folyamatába bevonhassuk. 

Kitől várja a tájékoztatást? A háziorvosi rendelő alkalmazottaival szemben a legnagyobbak 

az elvárások. A társadalom józan értékítéletét jelzi, hogy a következő helyen az elektronikus 

médiát jelölik meg a betegek. A nagyon eltérő számadat falun és városon pedig pontosan jelzi 

a médián keresztül történő tájékoztatás igénybevételének lehetőségét, és hogy annak 

használatát mennyivel jobban ismerik a városon lakók. A betegek önmaguk jelölik meg az 

iskola nagyon fontos szerepét az egészség-megőrzésben, melynek egyik fontos eleme lehetne, 

hogy legalább a népbetegségekkel megismerkedjenek a diákok a megelőzés, szűrés szintjén. 

A nyomtatott hírközlés változatlanul fontos a betegek számára és ez is kiaknázatlan lehetőség 

a tájékoztatásukban. Ez e hírközlésforma azonban könnyen elérhető falun is, ezért nagyobb 

arányú pozitív választ vártunk. Még mindig nagy a kötődés a folyton tulajdonost váltó és 

megújuló munkahelyekhez. Főként falun, de kisvárosokban is elfogadott szokás volt, hogy a 

munkáltató - sokszor a munkahelyi ártalmakkal foglalkozó - egészségügyi problémákkal 

kapcsolatos tájékoztatást kért és kapott a terület háziorvosától vagy egyéb szakembertől. A 

megbeszélés munkaidőben volt, 1-2 órát vett igénybe, és lehetőséget adott a dolgozóknak, 

hogy választ kapjanak az őket érintő kérdésekre. Sok foglalkozási betegség, baleset és egyéb 

betegség elkerülésére, megelőzésére volt lehetőség ezáltal. Sajnálatos, hogy a mai 

szemléletmód mellett már sem munkaidőben, sem azon kívül nem tartanak igényt a 

munkáltatók ezekre a hasznos összejövetelekre. Pedig egy nagyon helyes szemléletet tükrözött 

– ti. hogy a lakosokat ott keressük föl a tájékoztatással, ahol számukra a legkönnyebben 

elérhető és leginkább elfogadható ez az interaktív beteg-tájékoztatási forma. Aki információt 

vár, az bárhonnan szeretné, jelzi ezt, hogy az „EGYÉB” kategóriában a faliújságtól kezdve a 
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hirdetőoszlopig, villanyújságig, a kerítésre ragasztott ismertetőkig változatos ötletek fordultak 

elő. 

Milyen formában várja a tájékoztatást? Városon és falun is a személyes kontaktust tartják a 

betegek a legfontosabbnak, akár egyéni, akár csoportos beszélgetés formában. Az 

egészségügyi személyzet felelősségét és lehetőségét jelzi a kiemelkedően magas elvárás a 

négyszemközti beszélgetésekre. A háziorvosi rendelők beosztása ezt lehetővé is teszi. A 

betegellátás során könnyen elláthatja a beteget akár az orvos, akár a szakápoló az 

egészségmegőrzéssel kapcsolatos tanácsokkal a négyszemközti beszélgetésre elkülönített 

helyiségben.  Erre már csak elegendő idő kell. A nagyobb arányú elvárás városon jelentheti, 

hogy a többnyire nagyobb betegforgalommal dolgozó városi kollégának kevesebb ideje jut a 

személyes felvilágosításra, míg a falusi orvosnak az egy helyen lakás miatt több lehetősége 

van a beteggel személyes kontaktus kialakítására, akár a rendelőn kívül is. 

Itt is detektálható az igény a csoportos felvilágosító előadásokra, egészségmegőrző 

programokra, mely a falvakban kétségtelenül könnyebben kivitelezhető tevékenység. 

A videó- és filmvetítéseket még nagyon kis arányban várják el és fogadják el a betegek, 

kimutathatóan nagyobb arányban a városi lakosság körében. Pedig az oktatófilmek, 

tájékoztató előadások a televízióban óriási lehetőségeket nyújtanak a megelőzés területén, és 

mindig nagy érdeklődés kísérte valamennyit. Több orvosi műszereket gyártó cég hasznos 

kezdeményezése, hogy televíziót, videót helyez el a rendelők várótermeiben, melyek 

folyamatosan ismeretterjesztő, tájékoztató filmeket sugároznak, felhívják a figyelmet az új 

diagnosztikai és terápiás lehetőségekre. Az egészségmegőrzést szolgáló rövid, emberi hangú 

reklámok pedig még ma is kiaknázatlan lehetőséget jelentenek a közszolgálati televíziókban. 

Nagyon sok gyógyszergyár ad ki – most már gyógyszernév nélküli, - betegtájékoztatókat 

egyes betegségekről, azok megelőzéséről, a nem gyógyszeres terápia lehetőségeiről. Ez a 

gyógyszergyárak felelősségét veti fel: csak valós adatokon alapuló, valóban hasznos és 

használható lehetőségeket ajánljanak mindenki számára érthető formában.  

Feltételezve, hogy elméletben már minden tájékoztatást megkapott a beteg, megkérdeztük 

betegeinket: Fontosnak tartja-e, hogy az ismert betegségekkel kapcsolatban részt vehessen 

szűrővizsgálatokon? A falusi válaszadók 513, a városiak 588 igen válasza a társadalmi 

elvárásoknak megfelelőek, a válaszadók kis száma azonban azt jelzi, hogy a kérdés még sok 

ember számára nem igazán fontos. Az “Ön elmenne- ezekre a szűrővizsgálatokra?” kérdésre 

adott 515 falusi és 592 városi pozitív válasz jelzi, hogy legalább a szándék, az akarat már 

megvan. Úgy látszik, még ennek a rétegnek is kell egy kis támogatás az elméletek gyakorlatba 

ültetéséhez. 
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Mi lehet tehát a megoldás? Minden, a témában publikáló szerző egyetért abban, hogy 

elsődlegesen az alapellátás feladata a szűrés megelőzés megszervezése. Mint az előzőekben 

láttuk, a háziorvosi szűrésekre a betegek szívesebben mennek el a személyes kötődés miatt. 

Fontos, hogy a megszólítás mindig személyes, a vizsgálandó korának, képzettségének, 

életformájának megfelelő legyen. Jól hasznosítható lehetőséget kínál erre a váróteremben 

elhelyezett betegtájékoztatók felhasználása. A betegtájékoztatót olvasók nagy száma jelzi, 

hogy mennyire fontosak, hasznosak lehetnek ezek a nyomtatványok, bárki is a kiadója. 

Nagyon szeretik a betegek a Magyar Nőorvos Társaság füzetecskéit a pubertás, a klimax, a 

fogamzásgátlás, a nemi élet kérdéseiről. Szintén sokat forgatták a gyomor-bélrendszeri 

problémákkal, a prosztata-megbetegedésekkel és az ízületi problémákkal foglalkozó 

anyagokat. A betegek sokszor a tájékoztatót elolvasva fedezték föl, hogy a természetes 

öregedésnek hitt problémája könnyen orvosolható, vagy tett föl fontos kérdést, az olvasottak 

alapján, meglévő betegségével kapcsolatban. 

Kinek a feladata az egészséges életmódra nevelés? A családi és iskolai nevelést első helyen 

jelölték a betegek. Ez utóbbi a leendő szülők oktatásában is nagyon fontos. Sajnos megint 

fölmerül, hogy inkább az elvárásoknak, mint a valós helyzetnek megfelelő válaszokat kaptunk, 

hisz a tapasztalataink szerint a gyerekeknél fennálló alapvető higiéniai ismeretek hiánya a 

családi egészségnevelés kérdéses voltát veti föl. Csakhogy ehhez a leendő családalapítóknak 

is megfelelő nevelésben-képzésben kell részesülniük. Az óvodában még kampányszerű 

fogmosás-kézmosás bemutatókkal, a dadák közreműködésével igyekeznek a higiéniai 

ismereteket bővíteni, az iskolában azonban erre sem időt, sem megfelelő alkalmazottat nem 

találtak. Sajnálatos, és megváltoztatására még sok idő és energia szükséges, hogy a lakosság 

a háziorvosi szolgálat elsődleges feladatának még mindig a betegellátást tartja, szemben a 

népegészségügyi törekvésekkel, melyek a háziorvosi ellátás sarokkövének az 

egészségmegőrzést tekinti. Ez a folyamat könnyebben megvalósítható falun, mivel a 

faluegészségügyi ellátás sokban támaszkodik a foglalkozás-egészségügyi, a népegészségügyi 

szolgálatra, a helyi önkormányzatra, és a szociális ellátásra. Munkánkat tovább könnyíti és 

integrálja a kistérségi társulások kialakítása. 

 A gondozási munka integrálása 

A betegségek szinte teljes spektrumát, és vertikumának jelentős részét a háziorvos látja el. 

Felelősségteljes, nagy tudást, tapasztalatot, menedzseri ismereteket követelő feladat, melyet 

egy állandó ill. a betegségnek megfelelően kialakított alkalmi ellátó munkacsoport végez a 

háziorvos koordinálásával. A folyamatosan megújuló diagnosztikus és terápiás lehetőségek 

megismerése érdekében egyre több és szerteágazóbb továbbképzéseken kell részt vennie egy 
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felkészült családorvosnak. Ezen a területen is jelentkeznek azonban nemcsak a beteg, hanem 

az orvos hátrányai is. Mivel a beteg nehezebben jut el járóbeteg-ellátó helyekhez, a falusi 

háziorvosnak több feladatot kell ellátnia a gondozás terén is. Folyamatos továbbképzésébe 

több időt, energiát, sokszor pénzt kell befektetnie, mint városi kollégáinak, mivel több, ritkán 

előforduló betegség kezelését, gondozását kell ismernie a szakellátás távolsága miatt. Tör-

vényszerű, hogy a városi kollégák igyekeznek a lehetőségekhez képest minél jobban igénybe 

venni a szakellátásokat, noha ez drága.  A sorrend mindenképp azt jelzi, hogy a beteg a 

térben és időben hozzá legközelebb eső egészségügyi ellátót tartja a gondozásában a 

legfontosabb szereplőnek. Fontos, és pozitív eredmény, hogy a szakápolót ebben a kérdésben 

is egyértelműen a háziorvos mellé, egy csapatba helyezik a válaszadók. Az adatok szerint 

városon gyakoribb a háznál történő gondozás, ami megfelel a kollégák azon tapasztalati 

megállapításának, hogy falun a beteg csak nagyon indokolt esetben kéri a háznál történő 

ellátást, míg városon ebbe sokkal inkább belejátszanak a kényelmi szempontok. A védőnő 

megnövekvő szerepét és a háziorvosi ellátó egységbe integrálódó szerepét mutatja, hogy 

abszolút és relatív számaránya, különösen falun a folyamatos gondozás során is növekszik. 

A gondos, szakszerű ellátás mutatójának tarjuk a kórházi ellátás – akár kontroll, akár 

rehabilitációs, - magas számát, mely jelzi a betegek legmagasabb szintű ellátásának igényét, 

a szakorvosok kollegiális együttműködésének magas fokát. Ma még a krónikus ellátásra 

szakosodott intézmények hiányában ezt a feladatot a sokkal kevésbé költséghatékony akut 

ellátás terhére bonyolítjuk le. A helyzeten sokat javított az akut ágyak felülvizsgálata, és a 

krónikus ágyak javára való csökkentése. Ez az üdvözlendő átalakítás azonban nem vonta 

magával automatikusan a megfelelő infrastruktúra és szakképzett személyzet kialakítását is. 

Kinek a feladata a gondozási munka? Örömmel regisztráltuk, hogy a beteg által valósnak 

ítélt helyzet teljesen azonos az elvárttal. A beteg elvárásainak és az egészségügyi ellátás 

nyújtotta lehetőségeknek az egybeesése jelentősen javítja a beteg együttműködési készségét, 

ami elengedhetetlen a hatékony gyógyító megelőző munkában. 

Falun a gondozási folyamatba szorosan, és a háziorvosi praxishoz funkciójában integráltan 

hozzátartozik a szociális gondozó hálózat, amennyiben van, a nyugdíjas klubbal, idősek 

napközijével együtt. A falusi háziorvos sokat tehet betegei fizikális, de elsősorban mentális 

egészségéért azzal, hogy az ellátatlanok számára szociális gondozást kér, a közösségbe járó 

időseket pedig a rendelési időn kívül, a közösségi intézményben keresi föl és látja el. Sok 

esetben jegyzői, polgármesteri szinten kérünk és kapunk segítséget egy-egy rászoruló 

betegünknek étkezés, fűtés, szállás tekintetében, melynek biztosítása elengedhetetlen a 

gondozási-rehabilitációs folyamatban. Ebből a szempontból sokat jelent a falusi betegek 
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számára a Magyar Vöröskereszt által szervezett Támogató Szolgálat, mely a betegek 

egészségügyi és szociális ellátását együtt kezeli, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat, mely különös gondot fordít a családban élő hátrányos helyzetű gyerekek, idősek, 

nők felkutatásával, szociális gondozásával, szükség esetén orvosi ellátásuk megszervezésével. 

Nagy segítséget nyújthat a szociális-egészségügyi ellátás területén a jól működő 

vöröskeresztes helyi szervezet ruhák, takarók biztosításával. Sok esetben szükséges, hogy a 

háziorvos a beteg munkahelyével vegye föl a kapcsolatot akár a beteg munkahelyének 

védelme, akár könnyebb munkakör biztosítása miatt. A foglalkozás-egészségügyi szakorvossal 

kialakított jó munkakapcsolat, az ésszerű feladatmegosztás nemcsak a beteg jobb, 

egységesebb, szakszerűbb ellátását biztosítja, de a párhuzamos ellátások kiküszöbölésével a 

beteg orvosai iránti bizalmát is növeli, miközben a kollégákat sok szükségtelen és fölösleges 

munka elvégzésétől kíméli meg.  

 Személyzet 

A szakmai színvonalat tükrözi a falusi lakosság egészségi állapotát tükröző felmérésben részt 

vett orvosok szakképzettsége: általános szakorvos 5, belgyógyász 6, valamint egy-egy 

bőrgyógyász, kórboncnok, orr-fül-gégész, oxyológus, reumatológus, sebész, szülész-

nőgyógyász. 

A szakvizsgák adataiból látszik, hogy nem átlagos körzetek vettek részt a felmérésben. Az 

összes résztvevő kollégának volt háziorvosi szakvizsgája, ahogy ez a hatályos rendeleteknek 

megfelel. Közülük ötnek azonban általános orvosi szakvizsgája is volt, ami azt jelenti, hogy 

ezek a kollégák a kötelező szakvizsga- és továbbképzési rendszer előtt is fontosnak tartották, 

hogy a szakmát a legmagasabb tudományos szinten képviseljék. 

13 kolléga szerzett más területen szakvizsgát, 9-en pedig a négy orvosegyetem valamelyikén 

oktatják a háziorvoslás különböző elemeit. 

A definitív ellátáshoz jól képzett, megfelelő számú munkaerő szükséges, ami a jelenlegi 

finanszírozásból egyre kevésbé biztosítható. A finanszírozási szabályzók miatt, a kis létszámú, 

kistelepülésen működő, tehát a szabad orvosválasztás elméletével ellentétben a lényegében 

meghatározott létszámú praxisok eleve hátrányban vannak. 

A diplomás ápolók alkalmazásának jelentős aránya jelzi, hogy a kollégák igyekeznek a 

legmagasabb szakmai színvonalat biztosítani az asszisztencia területén is. A jól képzett 

diplomás ápolók a háziorvosi munka legfontosabb programjában, a szűrés-megelőzés 

területén tudnak a legtöbbet segíteni. Szakmai képzettségük mellett kommunikációs 

gyakorlataik lehetővé teszik, hogy a nehezen megközelíthető beteget is elérjék és bevonják az 

egészség-megőrzésbe. 
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A financiális okok miatt történt létszámcsökkentések első áldozatai a diplomás ápolók voltak, 

akiknek megfelelő bérezését még a nagylétszámú városi körzetek sem tudták kigazdálkodni. 

Elgondolkodtató, és jelenleg is sok project foglalkozik azzal, hogy adott közösségekben élő 

laikusokat alapfeladatokra és tevékenységekre kiképezve (referencia-személy) zárt közösségek 

(peer-groupok) egészségmegőrzése, tagjainak szűrése, gondozása magasabb szinten 

biztosítható. A Magyar Faluegészségügyi Tudományos társaságnak jelenleg indul egy 

programja, mely hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára igyekszik a 

betegtájékoztatás és helyi egészségőrök képzésével biztosítani a folyamatos egészségmegőrzés 

lehetőségét. Hasonló program Társaságunk ötletei alapján és segítségével Erdélyben már 

elindult. 

 A háziorvosok pszichés státusa 

Noha a válaszadó háziorvosok túlnyomó többsége elégedett családi és kollegiális 

kapcsolataival, kollégáink több mint fele érzi elégtelennek szakmai elismertségét. Ez azonban 

sokszor objektív elemeket is tartalmaz: gondoljunk csak bele, hogy míg egy kórházi osztályon 

vagy szakrendelőben dolgozó kollégánk bizonyos idő elteltével automatikusan megkapja az 

adjunktus, főorvos címet, a háziorvoslásban ilyen tapasztalatot, folyamatos tevékenységet 

elismerő besorolás nincs. A 72 éves nagytudású nyugdíjas oktatóorvos „doktor úr”, míg a tíz 

éve szakorvos kórházi kolléga „adjunktus úr”. Még akkor is, ha sokunk számára nagyobb cím 

és rang nem létezik, mint hogy ORVOS. Vagy nézzünk csak utána, hány olyan cikket olvasunk 

nap mint nap más terület szakorvosa tollából, más terület szaklapjában megjelentetve, hogy 

mi a feladata a háziorvosnak egy-egy betegség ellátásában. Mennyivel egyszerűbb lenne az 

orvosszakmák legfelsőbb szintjén már kialakult gyakorlatot folytatni: minden szakma 

meghatározza a saját kompetenciáját, és a határterületeket ill. a közös ellátást igénylő 

eseteket konszenzussal határozzák meg. Hivatalosan már túljutottunk az ’50-es, ’60-as évek 

gyakorlatán, hogy a más szakterületen szakmai, etikai hibát vétőket „büntetésből” körzeti 

orvosi státuszba helyezték. Na de a gyakorlat…?  

A frusztráció-érzés gyakoriságát érdekes lenne összevetni más szakmák képviselőivel! Erre 

azonban nem találtam adatot az irodalomban. A „crux medicorum” szakzsargon, azt a 

beteget jelenti, akinek a legjobb szándék és legmagasabb szintű szakmai ellátás ellenére sem 

sikerül a elégedettségi mutatóit pozitív irányba billenteni. A 100 %-os lefedettség azonban 

nemcsak kollégáink alacsony tolerancia-küszöbéből ered, hisz mindenkinek van déja vu 

élménye, a ”…jaj, még csak azt szeretném mondani…, jaj, még az is a panaszom…” típusú 

beteggel, a kifogyhatatlan szóáradattal, a különböző bulvárlapokból összeszedett, szakmai 

etalonként kezelt, megingathatatlan véleménnyel rendelkező minitudóssal kapcsolatban. 
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Vitathatatlan tény: valójában nem tud mit kezdeni vele sem a háziorvos, sem egyéb szakorvos. 

Az egyéni tűréshatártól, kommunikációs készségtől, éppen aktuális érzelmi, pszichés 

státuszunktól függ, hogyan tudjuk kezelni ezeket a szituációkat. Az azonban elgondolkodtató, 

ha egy átlagos – 1500-2000 fős – körzetben naponta több, akár 10-nél több ilyen beteget 

észlel a kolléga. 

A kollégák problémáinak eloldására, stresszhelyzeteinek eliminálására Bálint-csoport 

működése is megoldás lehet, ahogyan ezt a  

Román Faluegészségügyi Társaság tagjai   

teszik, nemcsak szakmai és emberi problé- 

máik megoldásra, de közös alkotót tevékeny- 

ségre, a kreatív mozgástér kihasználására   

fordítva a kollegiális összejöveteleket.  

Különösen fontos ez a nagyvárosoktól 

messze fekvő, a magas hegyek közt, rossz  

közlekedési viszonyok közt élő falusi házi- 

orvosok számára. 

Noha valószínű, hogy a barátok közt voltak kollégák, esetleg pszichiáterek is, mégis 

elgondolkodtató adat, hogy szaksegítséget hivatalosan még a betegségét elismerő két 

háziorvos sem kért sem háziorvostól, sem pszichiátertől. A másik oldalról súlyos kérdés 

vetődik föl: Hol voltunk MI, amikor kollégáink meghozták életük legrosszabb döntését?!? 

…amikor a vizsgált időszakban is három háziorvos kollégánk szuicidált? Mit tehetünk, hogy 

kollégáink, munkatársaink ne kerüljenek ebbe a visszafordíthatatlan helyzetbe? További 

fontos lépéseket igényel a kollégák pszichés szűrése, fizikai betegségeik megelőzése mellett 

mentálhigiénéjük biztosítása is. A megelőzés végső soron már ott kezdődhetne, hogy a 

medikus-képzésre jelentkezőket pontosan, szakszerűen kidolgozott, személyiségi jogokat nem 

sértő pszichés pályaalkalmassági vizsgálatnak vetik alá. Így a fokozott pszichés 

megterheléseket nehezen toleráló, a konfliktushelyzeteket nem megfelelően kezelő, a 

problémamegoldásban gondokkal küszködő fiatalokat még időben lehetne más pályák felé 

orientálni, vagy megfelelő kiegészítő oktatásban, képzésben részesíteni.  

És hogy szakorvos a kollégáink miért nem AKARNAK, vagy miért nem MERNEK 

szembenézni saját fizikai és pszichés megbetegedéseikkel, miért nem foglalkoznak saját 

egészség-megőrzésükkel? Magyarázatul szolgálhat a képzés hiányossága: a mai közép-

korosztály tagjainak még nem volt kommunikációs, krízisintervenciós gyakorlat, amit ezen a 

területen megtanultak, azt autodidakta módon tették, kisebb-nagyobb sikerrel, vagy csak a 
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tapasztalati úton megszerzett ismeretekkel próbáltak meg boldogulni. Oka lehet még a praxis 

működtetéséhez megfelelő finanszírozás hiánya. Olyan anyagi háttérre lenne szükség, mely 

lehetővé teszi megfelelő számú és képzettségű munkaerő alkalmazását, az amortizáció 

pótlását, új, korszerű eszközök vásárlását, ezekkel a napi 8 órás munkaidő betartását, a 

továbbképzéseken való érdemi részvétel lehetőségét, a pihenés és a rekreáció biztosítását 

pénzben és időben egyaránt. További ok lehet, hogy a kollégáknak nincs lehetőségük az 

anonim betegellátásra. Szükség lenne egy elkülönített ellátóhelyre orvosok, egészségügyi 

dolgozók számára, ahol a nap 24 órájában, előjegyzéssel, a legjobb szakemberekkel, a 

legkorszerűbb műszerezettség és felszereltség mellett lenne lehetőségük az egészségügyi 

dolgozóknak a minden magyar állampolgárt megillető szűrő-megelőző, gyógyító és 

rehabilitációs szolgáltatás igénybevételére.  

 A minőségbiztosítás bevezetése falusi körzetekben – az esélyegyenlőség 

megteremtésének egy lehetősége 

A minőségbiztosítás, a szakmai standardok felállítási legfontosabb sarokköve a hátrányos 

helyzetűek, így a falusi lakosság esélyegyenlőségének biztosítására. A Magyar Faluegész-

ségügyi Társaság és tudományos elődjei az alábbi minőségbiztosítási projektekben vettek 

részt irányításommal: 

a) A MEDINFO felkérésére 1998-ban "A minőségbiztosítás elemeinek kapcsolata az 

alapellátás, a szakellátás, és a fekvőbeteg-ellátás között" című projektben a beteg-utak 

formai és technikai kialakítása, az ellátó-szintek együttműködési lehetőségei kidolgozása.  

b) 2000-ben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Minőségbiztosítási Főosztálya 

felkérésére a Rufus Intézettel közösen egy Minőségügyi Kézikönyv elméleti és gyakorlati 

részének kidolgozása az alapellátásban dolgozók számára. 

c) A minőségbiztosítás egyik legfontosabb eleme a pontos adatok begyűjtése.  

 A FAKOOSZ a) 1998-ban a háziorvosok szociális státusáról 

                           b) 2000-ben a falusi lakosság egészségfelméréséről  

                           c) 2001-ben a háziorvosok pszichés státusáról 

 B) a Faluegészségügyi Társaság 2003-ban a népi gyógymódokról készített felmérést.  

d) Szakmai protokollok készítése 

 Nemzeti szakmai protokoll: Antibiotikum felhasználás asthma bronchiáléban és 

bronchitis chronica-ban szenvedő betegek therápiájában – a Pulmonológiai és a 

Háziorvosi szakmai Kollégiummal egyeztetve 

 B) Helyi-regionális szakmai protokollok a) enteritisz  

                                                                             b) daganatos betegek fájdalomcsillapítása  
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                                                                           c) időskori betegellátás  

A Háziorvosi Szakmai Kollégium, melyben Társaságunk 3 taggal képviselteti magát, 

megalkotta a Háziorvosi Ellátási Standardokat, mely, ha nem is egy szakmai protokoll 

részletességével, de pontosan meghatározza azt a tevékenységi kört, melyet el kell látnia egy 

aktív háziorvosnak, illetve lehetősége van ellátni. Fontos volt ez a minőségbiztosítást 

alapvetően meghatározó feladatsor rögzítése, mert ez az alapja annak, mi várható el az 

alapellátásban a beteg részéről, illetve, hogy szakképzettsége alapján milyen többlet-

szolgáltatásokat nyújthat még a háziorvos.  

e) A minőségbiztosítás szolgáltatói oldaláról a legfontosabb elem a folyamatos szakmai 

továbbképzés  

A) Konferenciák szervezése: 

A Club Doctores, a FAKOOSZ, a Faluegészségügyi Tátrsaság, a  MOTESZ, a EURIPA, a 

WONCA és a IAAMARAH keretében önállóan, vagy részlegesen szervezett konferenciák 

részletes fölsorolása a X. fejezet 3. pontjában található. 

B) Továbbképzések szervezése 

Manager-functiok a háziorvosi ellátásban 1997-1998. 

Továbbképző előadások a mentorképzés, a MÁOTE, a CSAKOSZ kereteiben 

A továbbképzés megvalósítása során fontos, hogy témaválasztása ne esetleges, hanem 

célszerű legyen, ami a 2 éve bevezetett kötelező szintentartó, egyetemek által szervezett 

akkreditált képzéssel meg is valósult a háziorvosi ellátásban. Különösen fontos ez a falusi 

orvosoknál, akik nem fordulhatnak a szomszédos rendelőben dolgozó kollégájukhoz szakmai 

segítségért, és nem küldhetik a beteget könnyen és gyorsan egyéb szakrendelésekre. A 

folyamatos továbbképzés, a legmodernebb ismeretek készségszintű elsajátítása alapfeltétele 

a falun különös jelentőséggel bíró definitív ellátás biztosításának. 

f) A betegelégedettséget vizsgáló felmérések a körzetekben sorra kudarcot vallottak, mert a 

betegek név nélkül sem merik vállalni esetleges negatív véleményüket. A Club Doctores 

keretében 2000-ben végzett betegelégedettségi vizsgálatok 98-1oo %-os elégedettségi mutatói 

az orvosi, szakápolói, tevékenységgel kapcsolatban irreálisak, csakúgy, mint a "Mit javítana, 

változtatna az ellátáson?" kérdésre adott 1oo %-os "Minden így jó, ahogy van". 

Ezért felmérésünkből azokat az adatsorokat választottam ki, amelyek az orvos-beteg, ápolónő-

beteg kapcsolattal, a személyes törődéssel, a betegek elvárásaival, így végső soron, ha 

közvetve is, a betegelégedettséggel foglalkoznak. A betegre fordított idő tekintetében bár 

arányaiban nagyon kevés az elégedetlenek száma, (falun 6,82, ill. 3,71 %, míg városon 7,22, 

ill. 6,61 %), mégis fontos ez a populáció is, mely nagyobb odafigyelést, több személyes 
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törődést igényel. Falun, a beteggel egy lakhelyen élve kevesebb az ilyen jellegű panasz, főként 

az ápolónő vonatkozásában, mert az önálló rendelőben nem gond, ha megnyúlik a rendelési 

idő, ill. a rendelési időn kívül is van mód az orvos beteg - nővér beteg kapcsolat kialakítására. 

Személyes beszélgetésekből tudjuk, hogy a beteg sokszor azt nehezményezi, hogy közben az 

orvos, nővér telefonhívást intéz, vagy az adminisztráció miatt a "géppel foglalkozik". Városon 

több az olyan beteg is, aki a rendelési idő 4 órás terjedelmét sem tartja elegendőnek: falun 

113, városon 94 beteg (13,76 ill. 9,56 %). Ugyancsak személyes beszélgetésekből tudjuk, hogy 

ez inkább a rendelési idő eloszlását érinti. A betegek szeretnék, ha a szokványos 8 órás 

munkaidőn túl is elérhetnék orvosukat egészségügyi problémáikkal. Értelemszerűen itt az 

arány falun magasabb, ahol az önálló rendelő-helyiség miatt többnyire csak délelőtt van 

rendelés, és ahol a távoli munkahely miatt 17.00-18.00 óra tájban ér csak haza az ellátást 

váró. A néhány helyen fenntartott 16.00 óra utáni rendelés nemcsak azért fontos, mert így a 

munkába járók is részt vehetnek a szűrő-megelőző programokban, és folyamatos gondozásuk 

is megoldott, hanem ezáltal sok fölösleges ügyeleti ellátás is elkerülhető, hisz a beteg eléri 

munka után saját háziorvosát is. 

A beteg biztonságérzésének és elégedettségének növelése mellett a betegellátás integrálása, a 

szakmai együttműködés felé is nagy lépés a beteg közvetlen "átadása" a két ellátó orvos 

között, a betegút személyes biztosítása. Sajnálatos, hogy ez épp falun kevésbé elterjedt, noha 

a falusi beteg lakóhelyétől távol, idegen környezetben még kiszolgáltatottabbnak, 

elesettebbnek érzi magát. Bizonyos, hogy könnyebb a városban; a gyakrabban igénybevett 

szakellátás, a sokszor közös intézményben elhelyezett háziorvosi és járóbeteg-ellátás között 

könnyebben kialakított személyes kapcsolatok mellett az előzetes konzultáció egyszerűbb. Ez 

azonban nem okozhatja a falusi betegek esélyegyenlőségének csökkenését. A feladat a falusi 

háziorvosok munkamódszereinek megváltoztatását igényli. A járóbeteg-ellátás és a háziorvosi 

ellátás közötti kommunikáció, a betegről történő előzetes konzultáció folyamatosan emeli a 

háziorvosok szakmai elismerését is. Az előbbi adatsornak ellentmondani látszik a következő 

eredmény: a kórházban fekvő betege után azonos arányban érdeklődik a falusi és városi 

háziorvos. A munkahely és a kórház közti távolság okozhatja a látogatások jelentős 

eltolódását a városi kollégák javára. Még vélhetőleg sok idő eltelik, míg követve a Váci 

Városi Kórház vagy az angol kórházak nyílt rendszerének mintáját a háziorvos rendszeresen 

és folyamatosan látogatja kórházban fekvő betegét és elvárt, aktív résztvevője a napi 

viziteknek, a beteg gyógyításának. A falusi ápolónők nagyobb számban vesznek részt a beteg 

követésében. Ez jelenthet jobb munkamegosztást, nagyobb önállóságot, de jelentheti a 

személyesebb kapcsolattartást is a betegekkel. 
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A minőségbiztosításnak természetesen még számos fontos eleme létezik, és alkalmazása 

szükséges. Jelen felmérésünk csak erre az egyetlen kis területre, a betegelégedettségre 

koncentrált, melyet a magunk részéről munkánk minőségi mutatói közül a legfontosabbnak 

tartunk. 

 A betegek mint az egészségügyi ellátás aktív szereplői 

Vizsgáltuk, tudja-e a beteg, az egészsége az ő tulajdona az egészségügyi ellátás csak a WHO 

szerint megfogalmazott 13 %-ban felelős ennek befolyásolásáért. 

Örömünkre szolgált, hogy sokan válaszoltak a beteg felelősségét tudakoló kérdésre, (falun 

61,1 %, városon 59,6 %) tehát fontosnak tartják a kérdést. A válaszokból egyértelmű, hogy a 

tesztet kitöltők tudatában vannak saját felelősségüknek. Falun talán az elvárható és reális 

arányon túl is, de mindkét helyen elfogadják, hogy az egészségmegőrzés nemcsak orvosi 

feladat. Városon a könnyebben elérhető sportolási lehetőségek, az egyszerűbben biztosítható 

diéta, a kényelmesebben elérhető szakrendelések is okai, hogy az egyéni felelősségvállalás 

kevésbé vagy kisebb arányban elfogadott, a betegek jobban érzik, hogy a feladat sok szereplő 

közt megoszlik. Meglepetést okozott viszont a „Teljes mértékben” nézetet vallók nagy száma 

(a válaszolók 37,3 % falun és 20,6 % városon). A szignifikáns különbség oka a városi lakosok 

nagyobb tájékozottsága, az ellátási lehetőségek szélesebb ismerete lehet. Ebben a csoportban 

a felvilágosító munka a betegek aktív tevékenységére kell kiterjedjen a betegellátás, 

egészségmegőrzés területén. A felelősséget egyáltalán nem érzők vagy vállalók (falun a 

válaszadók 3,8 %-a, városon 6,0 %-a) jelentik a nagyobb gondot, hisz őket meg kell győzni az 

egészségmegőrzés fontosságáról, mielőtt egyáltalán bevonhatnánk őket a folyamatba. Ők a 

legnehezebben kezelhető, legkisebb együttműködési készséggel rendelkező, a betegség 

előrehaladott stádiumában jelentkező – sokszor követelőző, számonkérő betegek, akik néha a 

crux medicorum orvost és embert próbáló alakját jelentik az egészségügyben. Egyben a 

legnagyobb feladatot is, mert az ő megközelítésük, bevonásuk a folyamatos ellátásba 

jelentheti a súlyos morbiditási és mortalitási mutatók javítását, a tragikus esetek elkerülését, a 

személyes sikerélményt orvos, ápoló, sokszor a beteg számára is.  Talán, ha ez már kisiskolás 

korban kezdődhetne, könnyebb lenne a háziorvosi munkacsoport ezirányú feladata. A 

folyamatos tájékoztatással a páciensek ismereteket szereznek a betegségek tüneteiről, 

megelőzésükről, a szűrés lehetőségeiről, az orvoshoz fordulás indokairól, a panaszok 

elsődleges ellátásáról, a házi ápolás, a gyógyszeres és nem-gyógyszeres terápia 

lehetőségéről. Ezzel fokozatosan erősödik egészségtudatos magatartásuk, és részt vesznek 

saját egészségük megtartásában, megosztva ezzel a döntés felelősségét az egészségügyben 

dolgozókkal. Közösségi összefogással - ha tetszik közösségi orvoslással sok mindent tehetünk 
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már most is. Ezt bizonyítják a körzetemben megtartott „Egészségnapok”, melyeken a falu civil 

szervezeteivel összefogva messze a település határain átnyúló jelentőségű és fontosságú 

interaktív tájékoztató előadásokat és gyakorlatokat szerveztünk 

 Népi eredetű gyógymódok alkalmazása az alapellátásban 

Az „öngyógyszerelés” mellett a betegegyüttműködést vizsgáltuk ebben a felmérésben.  

A panasszal küszködő beteg először és elsősorban családtagjához fordul segítségért, rögtön 

ezután pedig háziorvosához. Különösen jelentős ez, ha egybevetjük előző, a falusi betegek 

egészségügyi helyzetét és ellátását vizsgáló felmérésünk egyik adatsorával, mely szerint az 

ellátást viszont egyértelműen háziorvosától várja elsősorban. A falusi lakosságra leginkább 

az jellemző, hogy rendelési időn kívül csak nagyon súlyos egészségügyi probléma – 

többnyire elviselhetetlen fájdalom vagy vérzés - esetén veszi csak igénybe az egészségügyi 

szolgálatot. Számítottunk arra, hogy betegeink nagy része az elvárásoknak megfelelő 

válaszokat fogja adni, ezért következő kérdésünk még konkrétabban, másik szempontból 

vetettük föl a problémát. Ha betegségével háziorvosához fordul, elfogadja-e feltétel nélkül 

javaslatait? A 107 igen és a 82 nem válasz már inkább tükrözi a valós, tapasztalatok alapján 

feltételezett helyzetet. Az eredményből le kell vonnunk azt a tanulságot, hogy ha valóban 

definitív, hatásos, hatékony ellátást akarunk nyújtani, akkor a beteget meg kell nyernünk, meg 

kell győznünk az ellátás szükségességéről és helyességéről, és együttműködő, egyenrangú és 

egyenjogú partnerünkké kell tennünk. 

Abszolút értékben magas az „öngyógyszerezők” száma. A fogalom 3 féle motivációt takar: az 

egyik a természetes gyógymódokat követve igyekszik a legkevésbé szintetikus növényi vagy 

ásványi anyagokat felhasználni gyógyulásához. A másik két csoport törzskönyvezett 

gyógyszereket használ: előző, hasonló betegségből megmaradt, ill. laikusok, a családtagok, 

ismerősök, szomszédok által javasolt, „a múltkor a Jóskának is jó volt” típusú gyógyszerelést.  

A felhasználás elsődleges indoka mindhárom csoportban legfőképp a hirtelen és drasztikusan 

megemelt gyógyszerárak kompenzálása. Az első csoportban ehhez társul a cél, hogy a 

szintetikus gyógyszerek mellékhatásait elkerüljék, a második csoportban a takarékosság, ne 

vesszen kárba a drága gyógyszer, míg a harmadik csoportban az orvoshoz fordulás idejével, 

fáradságával igyekszik takarékoskodni a felhasználó – vagy éppen munkahelyét félti. 

Míg a természetes anyagok célszerű felhasználása üdvözlendő módszer, itt is fölmerül, hogy 

vajon mindig megfelelő indikációban, megfelelő adagolásban alkalmazzák? Hiszen nem 

valószínű, hogy a rizsszemek rágása valóban fájdalomcsillapító hatású, hacsak nem 

pszichésen, de az ecet ivása gyomorgörcsök esetén, biztosan ellenkező hatású és orvos által 

nem javasolt módszer. Nem kevésbé veszélyes az „ugyanilyen betegségem” volt címkével 
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ellátott gyógyszerek azonos tünetcsoportra – de nem biztos, hogy azonos etio-patológiájú 

betegségre történő alkalmazása. Egy tény, a szegénységi küszöb alatt és körül élő mintegy 3 

millió ember számára a költséghatékonyság életbevágó probléma. Az oktatás, a média, az 

egészségügyi ellátás, a gyógyszerészek együttes feladata, hogy a házipatikákat a betegek 

megfelelően alkalmazzák, csakúgy, mint a gyógytermékeket. Ebben óriási lehetősége és 

feladata van a gyógyszerésznek, aki nemcsak a lejárt gyógyszerek kiselejtezésével, hanem a 

gyógyhatású anyagokról szóló tájékoztatóval, a hozzá forduló betegeknek egyéni 

tanácsadással segíthet. A gyógyszerészekkel kialakítható kapcsolatok lehetőségének területe 

ismét az a kivétel, ahol a falusi betegellátás előnyt élvez: a gyógyszerész többnyire az egész 

lakosságot ellátja, és a betegek többnyire csak egy gyógyszerészhez fordulnak. Így szoros, 

konstruktív munkakapcsolat alakulhat ki egy lelkiismeretes gyógyszerész és egy gondoskodó 

háziorvos között: a betegekről szóló fontos információk cserélődnek ki, és használtatnak fel a 

beteg gyógyulása, életminőségének javítása érdekében. 

 Egyéb felmérések  

A falusi betegellátás legkülönbözőbb területeiről – a hipertóniás betegek ellátásának 

különböző aspektusai, sürgősségi betegellátás, alkoholproblémák nők körében, fiatalkorúak 

fogamzásgátlása, gyászreakciók, rákos megbetegedések előfordulása, nőgyógyászati 

rákszűrés, - nyert adatok a dezskriptív analitikus epidemiológiai módszer segítségével újabb 

területekkel bővítették a faluegészségügy releváns adattárát. 

 

 

   b. A tudományos munka szerepe a falusi betegellátásban 

Cui prodest? Mégis miért szükséges, hogy az adminisztrációval, sokoldalú betegellátással, 

egyszemélyi intézményi funkciók betöltésével megterhelt falusi háziorvos még - a gyakorlati 

élettől sokszor távol esőnek tűnő - tudományos munkával is foglalkozzon? Elsősorban azért, 

mert a kollégák jó részének igénye van rá, és mert napi rutinmunkája során is tudományos 

alaposságig és mélységekig juthat el. Fontos megismerni mindennapi munkánk összetevőit, 

okait, az előrevivő lehetőségeket.  

Napi tudományunk közzététele mellett fontosnak érezzük, az évek, évtizedek során felgyűlt 

tudás és tapasztalatok átadását - talán éppen az utódunknak. Ezért is vállalta 13 falusi 

kollégánk a fárasztó utazás és jelentős időkiesés – sokszor financiális hátrányok ellenére az 

oktatást négy orvosi egyetemünk valamelyikén, vagy az ápoló- és egyéb egészségügyi 

szakemberképzés valamely területén. Nem elhanyagolható az sem, hogy a folyamatos 

továbbképzések mellett ma is érvényes Cicero bölcs mondása, hogy tanítva tanulunk. Az 
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egyetemi előadások során, a medikus- és rezidensképzés együtt töltött ideje alatt sok új 

technikai, szervezeti, nota bene néha tudományos újdonságról értesülünk hallgatóinktól. A 

SOTE falusi rezidensképzés kurrikulumának összeállításában Társaságunk 3 tagja vett részt.  

Külön örömünkre szolgál, hogy tudományos határterületeken is érdeklődés mutatkozik a 

faluegészségügy iránt: a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola Idegenforgalmi és Szálloda 

szakának egyik hallgatója, Major Andrea "Konferenciák az egészség jegyében" címmel írt a 

falusi egészségügyi konferenciaszervezés lehetőségeiről szakemberek és betegek számára 

egyaránt. 

És ami a legfontosabb: betegeink valós egészségi és egészségügyi problémáinak 

megismerése, a magasabb elméleti tudás, az alaposabb, újszerű gyakorlati ellátás betegeink 

jó egészségi állapotának hosszabb ideig történő megőrzését, betegségeinek szakszerűbb, 

gyorsabb, kevesebb, kevésbé súlyos szövődményekkel történő gyógyítását, a 

maradványtünetek, szövődmények teljesebb ellátását biztosítják. Végső soron pedig saját 

megelégedettségünket, jó érzésünket, szellemi jólétünk kialakítását szolgálja. 

A FAKOOSz 1991. óta készített szociológiai felméréseket tagjai körében, főként a tagság 

anyagi, társadalmi helyzetét, elvárásait illetően. A felmérések során a hangsúly egyre inkább 

a szakmai-tudományos kérdések felé tolódott el, míg végül 2ooo-ben elindítottuk eddigi 

legátfogóbb felmérésünket a Falusi lakosság egészségi állapotáról és egészségügyi 

ellátásáról.. Az eredményekről, melyek a falusi lakosság egyértelmű hátrányait bizonyították 

az elérhetőség, igénybevétel területén a 2001. éves konferenciánkon számoltunk be, melyen az 

EURIPA elnöke is beszámolót tartott a faluegészségügy intézményrendszeréről Nyugat-

Európában. A városi és falusi kollégák közös munkájának eredményeit az egészségügy 

átalakulását irányító államtitkár, és az egészségügyi miniszter is bekérte. Az eredmények, 

adatok felhasználásra kerültek az akkor kidolgozás alatt álló Népegészségügyi programban. 

A falusi orvosok tudományos és kulturális összefogása céljából helyi kezdeményezésként 

megalakult Club Doctores végezte el a Psychés státusunk című felmérését 2001-ben. 

Eredményeit, mely a falusi és városi háziorvosok körében nagy arányban előforduló 

kiégettség szindróma, alkoholizmus és szuicidium problémakörére hívta föl elsősorban a 

figyelmet, ugyancsak nagy visszhangot keltett. Az elektronikus és írott média hónapokig 

foglalkozott a témával. Az OALI-SZAOTE közös felmérést végzett kiegészítve az orvosok 

fizikális státusának felmérésével, és ezzel sokkal szélesebb körben igazolta állításainkat. 

2004-ben már a Faluegészségügyi Társaság kezdeményezte a hagyományos gyógymódokról 

tervezett felmérésünket, melynek legfőbb üzenete az egészségügyben dolgozók számára, hogy 

a falun élők már alig ismerik a sokkal egyszerűbben elérhető és olcsóbb természetes 
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gyógymódokat, és ugyanúgy azonnal orvoshoz fordulnak panaszaikkal, ahogy a városlakók. 

Különbség abban volt, hogy súlyosabb panaszok esetén keresik föl, és elsősorban a 

háziorvosukat. Ez volt az első olyan felmérésünk, melyhez az EURIPA-n keresztül külföldi 

kollégák is csatlakoztak. Részt vett a felmérésében egy szerény kutatócsoport az Akteniz 

University, Antalya vonzáskörzetéből Hakan Yaman professzor vezetésével. Spanyol és 

portugál kollégáink most tervezik a felmérés elvégzését. 

Más szervezetek által szervezett hazai és nemzetközi felmérésekben eddig is részt vettünk, így 

az EURIPA által szervezett FFARM felmérésben, a Phare által szervezett kiscsoportos, 

problémaalapú kutatások szervezése falusi orvosok körében, az azóta megszűnt MEDINFO 

által szervezett minőségbiztosítási kapcsolódások kialakítása a háziorvosi, a szakrendelői és a 

kórházi ellátásban. Az OEP a Faluegészségügyi Társaság regionális elődjének tekinthető 

Club Doctorest kérte föl, hogy dolgozza ki egy minőségbiztosítási kézikönyv. gyakorlati 

útmutatóit háziorvosok számára. 

Kollégáink részt vettek az OALI „Ischémiás szívbetegségek rizikófaktorai” című felmérésben, 

és az orvosok általános egészségügyi állapotának felmérésében is. Gombay Csongor 

kollégánk a FAKOOSz keretein belül végezte el OKOSAN című felmérését a falusi háziorvos 

kollégák egészségi állapotáról. 

Néhány kollégánk saját körzetében végzett egyéni felméréseket. Gombay Csongor a 

bioimpedancia mérésről, Szabó György az alkoholisták májkárosodásának egy új, érzékeny 

laboratóriumi mérési módszeréről, Takács Emerencia a betegelégedettség mérésének objektív 

lehetőségeiről Nagy Edit a borfogyasztás egészségügyi vonatkozásairól és történetéről. Szabó 

György kutatásait a Debreceni Egyetem Belgyógyászati tanszéke elfogadta PhD anyagnak. 

A közös és egyéni felmérések mindegyikéből előadás készült, melyeket a hazai háziorvosi 

tudományos élet különböző fórumain /MÁOTE, CSAKOSZ, OALKO,/ és a külföldi háziorvosi 

fórumokon /WONCA, IAAMRH, SEMERGEN, RENECOP/ adtunk elő. Más tudományos 

társaságok konferenciájára is rendszeresen kapunk meghívást. Így előadtunk már a 

Pszichiátriai Társaság regionális tudományos ülésén, a Gyógyszerész Társaság, a 

Molekuláris Biológiai Társaság, az Oxyológus Társaság éves konferenciáján. Több esetben 

közös előadás készült angol, spanyol, belga, norvég, török és portugál kollégákkal. 

Előadásaink olyan mennyiségi és minőségi mutatókat értek el, hogy a MÁOTE és a CSAKOSZ 

éves konferenciáin önálló szekcióként ismertethettük meg kollégáinkkal kutatásainkat. 

Örömünkre szolgált, hogy a szekcióhoz nemcsak a Társaság tagjai csatlakoztak, hanem más 

falusi, sőt városi kollégák is, átérezve a falusi lakosságot érintő problémák fontosságát és 

súlyát. 
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Már a FAKOOSZ is, később pedig még inkább a Faluegészségügyi Társaság szoros 

kapcsolatot és együttműködést épített ki és szélesít azóta is az  OHI-val, majd jogutódjával, 

az OALI-val. Protokollfejlesztésben, indikátorok kidolgozásában, munkaanyagok 

készítésében vettünk részt, majd később a szakfelügyelői továbbképzéseken volt lehetőségünk 

előadásokat tartani ill. szekciót vezetni. 

A Társaság kapcsolatainak bővülésével egyre több meghívást kapunk nemzeti 

faluegészségügyi szervezetek fórumaira, így adhattuk elő hazai tapasztalatainkat az indiai, 

az olasz, a walesi, a koreai, a japán, a román nemzeti konferenciákon. 

Szakmai és tudományos tevékenységünket hosszabb külföldi cseretanulmányutakon is 

bemutathattuk Indiában, Romániában. 

Tagjaink szakmai továbbképzése is fontos. Résztvevőként, előadóként, szervezőként vesznek 

részt a területi továbbképzéseken, aktív hallgatói és oktatói az egyetemi továbbképzéseknek, a 

mentorkurzusoknak. 

Magunk számára a legfontosabb tapasztalatcsere és továbbképzési fórum a Társaság éves 

konferenciája.. Eddig 4 témával foglalkoztunk: a faluegészségügy helyzete, a családon belüli 

bántalmazás, az oktatás szerepe az esélyegyenlőség biztosításában, a kisebbségek halmozott 

hátrányainak leküzdése, melyek mindegyikében a jobb betegellátás lehetőségeit kerestük 

falusi betegeink számára. Konferenciáink összefoglalóját és az elhangzottak alapján felmerült 

javaslatokat elküldtük a szakmai és kamarai fórumokra. A 2006-os konferenciánkon először 

vettek részt külföldi érdeklődők Romániából és Finnországból, 2007-es konferenciánk pedig 

több szempontból is nemzetközivé szélesedett: résztvevőink a széles nagyvilágból érkeztek, így 

Romániából, Szlovákiából, Szlovéniából, Moldavából, Olaszországból, Görögországból, 

Spanyolországból, Németországból, Svédországból, Indiából. Emellett a IAAMRH itt tartotta 

éves elnökségi ülését is. 

2008. februárjában pedig mi rendezhettük az EURIPA elnökségi ülését is, ahol többek között 

az európai háziorvosi tudományos együttműködés gyakorlati megvalósításáról esett szó. 

A Háziorvosi Szakmai Kollégiumban 3 tagtársunk képviseli a falusi betegek szakmai érdekeit, 

melyet különös hangsúllyal fejeztek ki a Háziorvosi Ellátási Standardok kidolgozásánál. 

 

 c. A faluegészségügyi ellátás intézményrendszere, a hazai és nemzetközi együttmű- 

               ködés lehetőségei  

A falusi egészségügyi ellátás meghatározásból adódóan alapvetően az alábbi szervezetek, 

intézmények szoros együttműködését igényli: 
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• Egészségügyi alapellátás: háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, 

foglalkozásegészségügyi, védőnői szolgálat, házi szakellátás, hospice szolgálat. 

• Környezetvédelem, környezet-egészségügyi szolgálat 

• Önkormányzatok: egészségügyi, szociális igazgatás, családvédelmi, gyermekvédelmi 

szolgálat. 

• Tudományos szervezetek 

• Érdekvédelmi és döntéshozó szervezetek, intézmények 

Szélesebb alapokon szoros munkakapcsolatot igényel a progresszív ellátás és egyéb 

egészségügyi ellátók, gondozók között, hogy biztosítsa a beteg emberközpontú ellátását, a 

betegkövetés folyamatosságát, a gyors és költséghatékony gyógyítást, szűrés-megelőzést és 

gondozást.  

A munkahely-lakóhely szoros kapcsolat miatt fontos a környezetvédelmi szervekkel, 

foglalkozásegészségügyi szolgálatokkal való munkakapcsolat kialakítása falun. 

Falun szinte megkerülhetetlen az Önkormányzatok intézménye az egészségügyi ellátásban. A 

kis lakóközösségek sok gondjában segíthet a falusi orvos az egészségügyi ellátás során 

szerzett tapasztalataival, de ugyanígy a helyi irányítás is sokkal rugalmasabban képes kezelni 

az egészségügyi alapellátáshoz szorosan kapcsolódó közegészségügyi, környezet-

egészségügyi, de akár a szociális problémákat is. A szociális és gyámügyi előadó, a 

falugondnok sokszor kézenfekvő és aktív partner betegeink teljeskörű rehabilitálásában. Ma 

már a kistérségi társulásokkal történő kapcsolatfelvétel lehetőséget ad a háziorvosok közös 

fellépésére betegeik érdekében, illetve az önkormányzatok közös feladatvállalására az 

egészségügyi ellátás terén.  

A valóban komplex mentális és fizikális ellátás feltételezi a szociális ellátórendszerrel 

/szociális otthonok, éjszakai szállások, nappali melegedők, Vöröskereszt Támogató Szolgálat, 

egyházi segélyszervezetek/ és bizonyos esetekben a munkáltatókkal való együttműködést is. A  

Ez az oda-vissza információáramláson alapuló, naprakész adatokat tartalmazó, egymás 

munkáját kiegészítő és támogató ellátórendszer valósítaná meg a Nyugat-Európában is csak 

végső célként kitűzött közösségi orvoslás intézményrendszerét, ahol a beteg nemcsak 

betegségében, hanem lelkileg és szociálisan is a legteljesebb rehabilitációt érhetné el, és ahol 

a gyógyulási folyamat végét a társadalomba való teljes, és mindkét fél megelégedésre 

szolgáló, de legalábbis elfogadható visszailleszkedés jelzi.  

Kiemelkedően fontos a civil szervezetekkel a kapcsolat felvétele és a szoros együttműködés: 

így a kistelepülések gazdasági-kultúrális fejlődését elősegítő Leader szervezettel, a 
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Vöröskereszt: Egészséges falvakért mozgalmával, egyéb hátrányos helyzetű társadalmi 

rétegeket képviselő szervezetekkel, mint pl. a SEA, a LÉTRA, az OKE, és nem utolsó sorban a 

helyi kultúrális-közösségi szervezetekkel. Elengedhetetlen a jó kapcsolat kialakítását falun a 

helyi nemzetiségekkel, azok képviselőivel – megtanulva kultúrális, erkölcsi szokásaikat, 

elvárásaikat. Szomorú feladat a haldoklók és hozzátartozóik pszichés vezetése, melynek során 

páratlan segítséget nyújthatnak a faluban élő felekezetek papjai. 

Nem kis segítséget nyújt felvilágosító, egészségnevelő munkánkban a Teleházakkal való 

szoros együttműködés. Bácsbokodon a helyi kábeltévé ugyanúgy egészségügyi programokat is 

közvetít akárcsak a sokkal nagyobb lehetőségekkel bíró – és lehetőségeit dicséretesen ki is 

használó - Tapolcai Városi Televízió. Mindkét helyen foglalkoznak az életmódbeli – tehát nem 

pénzigényes – változtatások lehetőségével, az új vizsgáló- és terápiás eljárások 

bemutatásával, egy-egy neves egészségügyi személyiség és munkájának bemutatásával. 

Az „Együttműködés a Magyar Falu Egészségéért” alapítvány kuratóriumában egy újabb 

lehetőség adódik a kisebbségekért, kistérségekért, a közösségi orvoslás megteremtéséért 

tevékenykedők munkájának összefogására, kiszélesítésére konferenciák szervezése, 

kiadványok szerkesztése folytán.   

Interszektoriális összefogással - a szociális alapellátás, az oktatás szakembereivel 

együttműködve már a kezdetektől és az alapoktól lehetőségünk nyílik az egészség-megőrzésre 

és a jobb betegellátásra. 

A betegellátás során nem szabad elfelejtenünk, hogy figyelembe vegyük a beteg-érdekvédelmi 

szervezetek, beteg-klubok véleményét javaslatait. 

Ebben a témában önálló szekciót tarthattunk a WONCA-Europe párizsi kongresszusán 

2007-ben. Így ötleteink, javaslataink nemcsak a magyar, hanem a finn, norvég, olasz, angol, 

spanyol, portugál, cseh, román, német és japán kollégák véleményét és javaslatait is tükrözik. 

A betegellátáson túl a falusi orvosok tudományos, társadalmi összefogását is célozta a 

Magyar Faluegészségügyi Tudományos Társaság megalakulása és működése. 

Az országszerte működő orvosklubok sok falusi házorvosnak nyújtanak lehetőséget a 

társasági élet gyakorlására, kollégáikkal való találkozásra, eszmecserére, közös 

továbbképzésre, tudományos programokban való részvételre 

Tudományos szintre emelkedik az együttműködés az egyetemek oktatási-képzési-

továbbképzési területén, valamint a tudományos társaságok: a MÁOTE, a CSAKOSZ, a 

MOTESZ-szel történő együttműködés során. 
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Társaságunk emellett a döntés előkészítési folyamatokban is rész vesz a Háziorvosi Szakmai 

Kollégium, a Magyar Orvosi Kamara, a MOTESZ, a MÁOTE, az OALI, az Egészségügyi 

Minisztérium felkérésére. 

Szakmai anyagok készítésében a Háziorvosi Szakmai Kollégium 2005-ben megalakult 

Faluegészségügyi Szakcsoportjaként tevékenykedtünk.  

Az OALI-ban protokollfejlesztésben, indikátorok kidolgozásában, munkaanyagok készítésében 

vettünk részt, majd később a szakfelügyelői továbbképzéseken volt lehetőségünk előadásokat 

tartani ill. szekciót vezetni. 

Könnyebb és elfogadottabb együttműködésünk külföldi területeken, ahol sok országban önálló 

oktatási és kutatási intézményhálózata van a faluegészségügynek, ahol évtizedek óta működő 

rendszer szolgálja a falusi betegellátást, ahol a kapcsolatok is országokon, földrészeken 

átívelve biztosítják a tudományos fejlődést, folyamatos innovációt.  

Kutatásainkról, tapasztalatainkról a magyar és román Faluegészségügyi Társaság 

konferenciáin, a szlovák és magyar háziorvosi tudományos fórumokon,  a WONCA, a 

EURIPA, a IAAMRH kongresszusain számoltunk be. Szakmai és tudományos 

tevékenységünket hosszabb külföldi cseretanulmányutakon is bemutathattuk Indiában, 

Romániában.  

Kutatásainkat a European Forum for Primary Health Care, a EURIPA, a IAAMRH,  és a 

WONCA keretein belül tudjuk nemzetközivé szélesíteni. 

További lehetőséget biztosít a faluegészségügy területén a programalkotó tevékenységre, hogy 

a EURIPA, a IAAMRH,  és a RENECOP vezetőségében is képviseltetjük magunkat.  

A EURIPA elnöke mellett a Magyar FAluegészségügyi Tudományos Társaság kapott 

lehetőséget, hogy a WONCA World Rural vezetőségében képviselje az európai falu-

egészségügyet. Újabb előrelépés, hogy a IAAMRH vezetősége és a WONCA Working Party on 

Rural Practice 2005. november 25-én Kinugawán közös együttműködési tervet fogadtak el. 

Ennek lényege, hogy az IAAMRH közvetlenül részt vesz a WPRP Health for All Rural People 

programjában. A program szorosan kapcsolódik a WHO World Health Assembly falusi 

egészségügyi ellátást felzárkóztató világméretű programjához, melynek legfőbb célja a falusi 

emberek számára ugyanazokat a lehetőségeket biztosítani egészségük megőrzése és teljes 

gyógyulásuk területén, mint a legfejlettebb nagyvárosokban élők számára. 
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VII. Következtetések - További célkitűzések 

 

Bár ez a kifejezés az elmúlt évtizedekben negatív felhangot kapott, mégis ki merjük jelenteni, 

hogy a faluegészségügy mint önálló tudományág alapjainak lerakása megtörtént.  

 Kialakult fogalomrendszerét a magyar orvostörténelemből visszahelyeztük a jogosan 

megillető helyére: vagy a külföldön elismert szakterületből átvettük átalakítás nélkül vagy a 

helyi sajátosságokhoz igazítva.  

Valid adatokat nyertünk  

  A falusi lakosság egészségi állapotáról (Népegészségügyi program 

 A falusi lakosság egészségügyi ellátásáról  

 A falusi orvosok egészségi állapotáról  

Különböző fórumokon (Háziorvosi Szakmai Kollégium, MOTESZ, Magyar Orvosi kamara) 

meghatároztuk a faluegészségügyi ellátás sajátosságait:  

 A definitív ellátás szükségszerűségét, ennek érdekében  

 a szolgáltatások szállítását a beteghez (laboratóriumi vizsgálatok, onkológiai, 

ortopédiai, szemészeti, oszteoporózis, szájüregi és méhnyakrák szűrések/ 

 A meghatározott betegutak biztosítását  

 A betegek követését (irányított betegellátás) 

 A betegek aktív részvételét ellátásukban (Betegakadémia) 

 A minőségbiztostás kialakítását az esélyegyenlőség biztosítása érdekében (szakmai 

protokollok – HES) 

 Egyéb hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének megteremtése  

 Együttműködés kialakítása a hátrányos helyzetű csoportokkal /cigányság, 

prostituáltak, hajléktalanok/  -  peer-groupok – referencia-személyek - OTH 

 Együttműködés a helyi, kistérségi önkormányzati és civil szervezetekkel - 

Egészségterv, Közösségi orvoslás 

A művelésére alkalmas és elszánt szakembergárda működik az oktatás, kutatás, tudományos 

élet és a gyógyítás területén. 

Az orvosegyetemek mindegyikén oktatják a medikusokat a falusi betegellátás sajátosságaira 

elméleti és/vagy gyakorlati képzés keretében. A háziorvosi rezidens-oktatás fontos eleme a 

Semmelweis Egyetemen a kétszer egyhetes faluegészségügyi gyakorlat. Néhány nem 

egészségügyi profilú főiskolán, egyetemen választható tantárgy, szakdolgozat-téma a 

faluegészségügy. 
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Sok faluegészségüggyel foglalkozó kolléga mentora, oktatóorvosa, külső munkatársa az 

orvosi egyetemeknek, egészségügyi szakképző helyeknek. Jelenleg 2 kolléga folytat Ph.D 

minősítő eljárást faluegészségügyi témában. 

Szakmai, szakmapolitikai cikkek, előadások készülnek ebben a témában, melyeket magyar és 

idegennyelvű szaklapokban, konferenciákon ismertetünk. 

Tanulmányutakon /Loni, Maastricht, Gyulafehérvár/ ismerkedtünk meg a fejlett és fejlődő 

faluegészségügyi rendszerekkel közeli és távoli környezetünkben 

 Intézményrendszere részben önállóan 

 a lokális és a nemzeti - nemzetközi kutatások terén a MFTT,  

 a szakmai tudományos érdekképviseletben a Háziorvosi Szakmai Kollégium 

Faluegészségügyi  Szakcsoportja,  

 egyéb hátrányos helyzetű csoportok speciális egészségügyi ellátásának oktatás-

kutatásában a Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézetének "Hátrányos 

helyzetűek ellátása" tanszéki csoportja keretében, 

részben pedig csatlakozva az oktatásban és az ellátásban a jelenleg meglévő 

intézményrendszerekhez működőképes. 

 Kapcsolatrendszere tudományos és szakmapolitikai szinten kialakult, létezését a 

legkülönbözőbb intézmények és irányítószervek elfogadják, együttműködését igénylik. 

Oktatási, kutatási, szakmapolitikai javaslatait kikérik, figyelembe veszik. Önálló szervezéseit a 

tudományos élet területén Magyarországon és külföldön is figyelemmel kísérik, a tudományos 

élet elfogadott és minősített részének tekintik. 

Magyar és külföldi társaságok tagjaként /MÁOTE, MOTESZ, EURIPA, IAAMRH, EFPC/ vesz 

részt a faluegészségügyet érintő tudományos és szakmapolitikai kérdések megoldásában. 

A feladat ezen túl a megkezdett munkát folytatni, az elért eredményeket kiteljesíteni, 

továbbfejleszteni. 

 

Mik ezek a további célok? 

Ellátás 

A multiszektoriális és interdiszciplináris együttműködés koordinálására és integrálására 

szakmai és társadalmi helyzeténél fogva a legalkalmasabb a családorvos. Ennek a működési 

formának a kereteit, intézményrendszerét, oktatását kell a folyamatosan, külföldi és hazai 

tapasztalatok figyelembevételével és felhasználásával bővíteni, átalakítani. 
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Mindenekelőtt rendezni kellene a sokszor párhuzamos ellátást nyújtó védőnői hálózattal 

történő szorosabb együttműködést, esetleg integrálását és lehetőségeinek maximális 

kihasználását a prevenció, a felvilágosítás, a beteg aktív közreműködésének kialakítása terén. 

Amennyiben pedig valóban a prevencióra szeretnénk helyezni a hangsúlyt az egészségügyi 

ellátás területén, meg kell oldani ennek stimuláló finanszírozását, akár a pozitív 

diszkrimináció intézményrendszerével. 

A kistérségek eloszlásának figyelembe vételével kialakított faluegészségügyi hálózat 

segítségével könnyebben érhető el a falusi emberek szociális, környezeti, ellátási problémáit 

integráltan figyelembe vevő, az embert és nem a betegséget gyógyító közösségi orvoslás. 

Ennek része az államilag szorgalmazott decentralizáció és a kistérségi egészségügyi 

központok kialakítása. A külföldön jól funkcionáló, költséghatékony csoportpraxisok helyett 

Magyarországon az ún. csoport-társulások kialakítása tűnik megvalósíthatónak. 

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében különösen fontos falun, hogy minél több definitív 

ellátást nyújtson a háziorvosi szolgálat. Ehhez elengedhetetlen a legmodernebb, az 

amortizációt folyamatosan kiküszöbölő műszerpark, a faluegészségügyi ellátás 

specifikumaiban is jártas szakképzett ellátó-csapat. A csapat fontos tagja kellene legyen az 

akár több praxis által foglalkoztatott, prevencióban különösen jártas diplomás ápoló, 

gyógytornász, pszichoterápiás szakember, melyre a próbatanulmányok most kezdődnek az 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal irányításával. 

A minőségbiztosítási elemek alkalmazása jelentős haladás a falusi és városi lakosság 

egységes, magas színvonalú ellátása felé. A szakmai protokollokat azonban ki kell terjeszteni 

a páciensnek szánt szakmai protokollokkal is, melyek helyes tájékoztatás, az elérhetőség terén 

nyújtanak mindenkinek egyenlő esélyt. A betegtájékoztató - szakmai protokollok a beteget 

egyenjogú partnerként tekintik, és első lépcsője az ellátásába történő bevonásnak, a 

felelősség-megosztásnak. A falusi betegek informális hátrányainak leküzdésében a 

felzárkóztatás másik lehetősége a falusi betegek képzése, oktatása egészségükkel, 

betegségeikkel, az elérhető gyógymódokkal, megelőzésükkel, az elsősegélynyújtással, a házi 

betegellátással kapcsolatban. Ennek az oktatási formának egységesen már az óvodában el 

kell kezdődnie és az egyetemi oktatás befejezte utáni felnőttképzésben is folytatódnia kell.  Az 

oktatási formákban igénybe kell venni a legmodernebb eszközöket: a számítógépes 

egészségmegőrző programokat, a műholdas orvos-beteg konzultációk lehetőségét. 

A tájékoztatásban, az objektív tudásanyag átadásában ma még kihasználatlan szerepe van a 

helyi és országos médiának. Lehetőségeit tudatosan, tervezetten kellene kihasználni a 

betegtájékoztatás, felvilágosítás minden területén. 
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A betegek oldaláról a következő fontos lépés a helyi kisebbségek egy-egy tagjának bevonása 

a felvilágosító, megelőző, betegirányító tevékenysége. Szakirányú képzéssel akár a 

szűrőtevékenységek egyszerű elemeit is elvégezhetnék. Ezen a területen is megkezdődött az 

OTH próbatanulmánya. 

A lakosság egészségügyi ellátása mellett fontos az egészségügyi dolgozók anonim és 

teljeskörű egészségügyi ellátásának biztosítása csak a számukra kialakított egészségügyi 

ellátóhely biztosításával.  

Mentálhigiénés ellátásunkban fontos lenne a kiégettség megelőzésére a folyamatos 

kommunikáció-gyakorlatok végzése – posztgraduálisan is, a szélsőséges, nehezen 

elfogadható események helyzetgyakorlatokon való elemzése. Nagyon hasznos például a 

Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének sok éves gyakorlata, hogy a medikusok 

színészek által felvett szituációkon elemzik a beteggel valló kapcsolat kialakítását, a sztereotip 

viselkedésformák begyakorlását, és azok mégis rugalmas alkalmazását. Gyakorló 

háziorvosok számára kísérleti program indul ebben a témában szintén az OTH keretében. 

A megelőzés végső soron már ott kezdődhetne, hogy a medikus-képzésre jelentkezőket 

pontosan, szakszerűen kidolgozott, személyiségi jogokat nem sértő pszichés 

pályaalkalmassági vizsgálatnak vetik alá. Így a fokozott pszichés megterheléseket nehezen 

toleráló, a konfliktushelyzeteket nem megfelelően kezelő, a problémamegoldásban gondokkal 

küszködő fiatalokat még időben lehetne más pályák felé orientálni, vagy megfelelő kiegészítő 

oktatásban, képzésben részesíteni. 

A falusi betegeknek is akkor van a legnagyobb esélyük az egészségmegőrzésre és a 

gyógyulásra, ha erre orvosának is minden lehetősége megvan, és a legjobb pszichés és 

fizikális állapotban látja el betegeit. 

Oktatás - Kutatás   

 Az oktatásban célunk a faluegészségügyi oktatás egyre inkább elkülönült identitásának 

kifejezése az alapképzésben: speciálkollégiumi oktatása, majd önálló tanszékcsoport, később 

önálló tanszék létrehozása. Ehhez egyre több kollégában kell tudatosítani a faluegészségügyi 

ellátás különleges, egyedi tevékenységként való értékelését, és egyre több fiatal kollégát kell 

megnyerni, hogy vállalja a még mindig sok hátrányt jelentő falusi betegellátást. A területen 

dolgozó kollégák számára pedig speciális továbbképzéseket szeretnénk biztosítani a 

legkönnyebb elérhetőséggel. 

A faluegészségügy oktatását szeretnénk összekapcsolni egyéb hátrányos helyzetű csoportok 

speciális ellátási igényeinek oktatásával. 
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           További célunk még a jelenlegi kutatások, (a hipertónia kialakulásának szociális 

háttere – indiai-magyar felmérés, a hipertónia gondozásának és szűrésének kiterjesztése 

hátrányos helyzetű népcsoportokban – a LÉTRA Alapítvánnyal közös felmérés, a székletvér 

szűrése alkoholfogyasztási problémával küzdő populációban, a Tapolcai Orvosklubbal közös 

felmérés,) befejezése, 

 Intézményrendszerét is szélesíteni kívánjuk: Szeretnénk elérni, hogy súlyának és 

ellátási körének megfelelően önálló Szakmai Kollégiuma, Országos Intézete legyen. 

  

A beteg szempontjából pedig legfőbb célunk, hogy társadalmi összefogással, – a közösségi 

orvoslás kialakítása révén, elsősorban a falusi egészségügyi ellátásban közvetlenül 

érdekelteknek – alapellátás, ÁNTSZ, foglalkozásegészségügyi ellátás, környezetvédelem, helyi 

önkormányzatok, - az összefogásával kiküszöbölje, de legalábbis a lehetőségek határáig 

csökkentse a falusi betegek egészségügyi ellátásának hátrányait, megőrizve a falusi ellátás 

speciális adottságaiból eredő előnyöket.  
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VIII. a) Összefoglalás 

 

Bevezetés: Faluegészségügyi ellátás 1945. után nem volt. Az Magyar Faluegészségügyi 

Tudományos Társaság megalakulása hozott szervezeti változást ezen a területen.  

Célkitűzéseik: legyen Magyarországon is FALUEGÉSZSÉGÜGY. Legyen egységes, magas 

színvonalú ellátórendszere. Legyen elfogadott, oktatott tudományág az orvosképzésen túl a 

társ-szakmákban történő képzésben is. Kutatásait, javaslatait továbbítsa a döntéshozók felé, 

ezzel formálja, folytonosan javítsa a falusi betegellátást. Legyen oktató, kutató és ellátó 

intézményrendszere, integrált része legyen a magyar közösségi orvoslásnak. És 

mindenekelőtt legyen esélyegyenlőség a falun élő lakosok és dolgozó orvosok számára is. 

Megvalósítás: Deszkriptív és analitikus epidemiológiai felméréseinkben, esetleeírásainkban 

bizonyítottuk, hogy a falusi beteg egészségi állapota, egészségügyi ellátása az elérhetőség, 

igénybevétel, szükségletek és tájékoztatás területén eltér a várositól. A betegellátás területén 

felhívtuk a figyelmet a falusi betegellátás specifikumaira. Működése folyamatos, alapja a 

háziorvosi rendszer szoros együttműködéssel a szociális, oktatási, önkormányzati rendszerrel. 

A falusi beteg sajátos helyzetét és érdekeit szem előtt tartva dolgozik sok háziorvos kolléga 

felhasználva a minőségbiztosítás, kiépítve a közösségi orvoslás elemeit az esélyegyenlőség 

biztosítása érdekében. Oktatás-kutatás: a faluegészségügy területén orvosok és betegek 

számára rendezett tudományos konferenciái a szakma által elismert, akkreditált képzési 

formák. Kidolgozott szakmai javaslataikat bekéri, felhasználja a MOTESZ, az egyetemek, 

Háziorvosi Szakmai Kollégium, a szakminisztériumok. A falusi betegellátás az egyetemi 

alapképzésnek, a rezidensoktatásnak része, a szakorvosi továbbképzések kihagyhatatlan 

eleme. Számos kollégánk mentora oktatóorvosa a négy orvostudományi egyetem Háziorvosi 

Tanszékének. A faluegészségüggyel foglalkozó szakemberek tapasztalataikról, ismereteikről 

hazai és külföldi szaklapokban, kongresszusokon adnak számot. Kapcsolataik a hazai és a 

határon túli tudományos szervezetekkel (MÁOTE, CSAKOSZ, MOTESZ, EURIPA, IAAMRH, 

EFCP, WONCA-Rural) egyre kiterjedtebbek. Összességében kijelenthetjük, hogy a 

faluegészségügy ellátó-, oktató-, kutató- és intézményrendszere alapjaiban kiépített. 

További célkitűzések: az önálló faluegészségügyi ellátás, oktatási és intézményrendszerének 

teljes kiépítése, a jelenlegi kutatások befejezése, újak indítása a folyamatos meliorizáció 

érdekében. Ezt biztosítandó egyre több fiatal kollégát szükséges megnyerni a 

faluegészségügyi ellátás szerteágazó területének tudatos művelésére.  

És végül, de mégis alapvetően falusi betegek számára a legmagasabb szintű egészségügyi 

ellátás, az esélyegyenlőség biztosítása. 
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b) Summary 

 

Introduction: Rural health did not exist after the WWII. Foundation of Hungarian Academic 

Association of Rural Helath was the first step of institutional elaboration of rural health. 

Aims: to have Rural Health in Hungary. To have standard, high quality services in it. To get 

rural health accepted, accredited discipline in the curriculum for undergraduates in medical 

and other universities. To promote rural health researches, to transfer its proposals toward 

decision-makers for forming and improving the services for rural population. To establish 

educational, research and service system of rural health, to involve it into community care in 

Hungary. And first of all to ensure equality in medical care for people living and for 

physicians working in rural area. 

Results: Our descriptive and analytic epidemiological surveys and casuistic studies gave 

arguments that there are differences in health status, health care especially its accessibility, 

availability; necessity and information of rural population comparing with urban ones. In 

health care we call the attention on the specificities of rural services. Its functioning 

permanently; the basic is the primary care system in the villages in collaboration with social 

care, educational system and local governments. Rural GP-s apply the elements of quality 

assurance; build the base of community health care for ensuring equality for rural 

population. Education-researches: The conferences on rural health organized for physicians 

and patients are honoured and scientifically accredited CME events. The results of 

assessments, studies, surveys, guidelines elaborated by the HAARH, their professional 

proposals are utilized by MOTESZ, universities, Professional College of Family Medicine, 

and different ministries. Rural health is the part of under- and postgraduate curricula, and 

that of CME. Experiences, scientific activities of rural family physicians are reported in 

several national and international periodicals and congresses. Numerous colleagues are the 

mentor or lecturer of Departments of Family Medicine in Hungarian Medical Universities. 

Cooperation with national and international scientific associations (MÁOTE, CSAKOSZ, 

MOTESZ, EURIPA, IAAMRH and WONCA-Rural,) is widening. So we dare declare: services, 

the educational, research and institutional system of rural health are elaborated.  

Further aims: to complete the elaboration of independent service, educational and 

institutional system, to finish running researches, and to set up new ones for the continual 

improving of rural health. For this to gain young colleagues to provide complex rural health 

and last, but not least to ensure the highest quality of health care services and the equality for 

the rural population. 
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XI. Köszönetnyilvánítás 

 

 

Mindazoknak, akik átérezték a faluegészségügy fontosságát, magyarországi alkalmazásának, 

a falusi betegellátás javításának jelentőségét – ezzel támogatólag vagy tevőlegesen segítették 

ennek a munkának a létrejöttét, de legfőképp a falusi betegellátás jobbítását.  

 

A célszemélyek időrendben 

néhai dr. Fodor Miklós, néhai prof. dr. Victor E. Dubois, prof. dr. Koos vander Velden, néhai 

dr Knáb Edina, Jankóné Antal Teréz, Tímár Ildikó, a Club Doctores, a FAKOOSZ tudomány 

iránt érdeklődő tagjai, a Magyar Faluegészségügyi Társaság orvos, asszisztens és laikus 

tagjai, kiemelten dr. Ádám András, dr. Czuck Antal, dr. Győry Sándor, dr. Nagy Edit, dr. 

Majláth Árpád, dr. Molnár Rozália, dr. Pataki Kálmán, dr. Knáb Edina, dr. Gombay 

Csongor, dr. Dóczy Ildikó, dr. Takács Emerencia,  valamint néhai prof. dr. Tényi Jenő, 

Bánhalmi Gergely, Fruzsina és Teodóra, Bán Zsolt, dr. Forrai Judit Ph.D, prof. dr. Simon 

Tamás, Guth Éva, Szentgyörgyi Hajnal,dr. Rurik Imre PhD, 

 – és nagyrabecsült betegeim a garai és a badacsonytördemici oktatókörzetben, akik mertek 

aktívak, iránymutatók, öntevékenyek lenni saját egészségügyi ellátásukban. 

 

Külön köszönet illeti a Doktori Iskola vezetőit: prof. Dr. Széll Ágostont, prof. dr. Kopper 

Lászlót, prof. dr. Sótonyi Pétert, prof. dr. Tompa Annát és prof. dr. Szabolcs Istvánt, akik 

minden támogatást megadtak, és minden lehetőséget biztosítottak a dolgozat megírásához. 
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