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 Bevezetés 
 
Tényeken és bizonyítékokon alapul, hogy a falusi lakosság az 
egészségügyi ellátás elérhetősége és igénybevétele szempontjából 
hátrányos helyzetű. 
Ha figyelembe veszzük az egészségügyön kívüli tényezőket, a hazai 
úthálózati, közlekedési, szociális, kormegoszlási és kommunikációs 
lehetőségeket, kijelenthetjük, hogy a falusi lakosság halmozottan 
hátrányos helyzetű. 
Faluegészségügyi ellátás 1945. után nem volt. A megvalósítottnak 
tekintett célkitűzés, hogy Magyarország ipari-agrár ország, hogy a 
teljes népesség deklaráltan a legjobb egészségügyi ellátást kapja 
lakóhelytől függetlenül, nem tette lehetővé, hogy a gazdaságföldrajzi 
elhelyezkedésből adódó ellátási különbségeket és igényeket 
figyelembe vegyék. 
Az 1989-ig terjedő időszakban is történtek kezdeményezések a falusi 
lakosság egészségügyi viszonyainak felmérésére, és a hátrányok 
leküzdésére, de ezek mindvégig elszigeteltek voltak és egy-egy 
személy tevékenységéhez, tudományos munkásságához kapcsolódtak.  
Az 1991-ben alakult FAKOOSZ alapítóiban merült föl a szükséglet, 
hogy a falun sokszoros hátrányban lévő körzeti orvos 
érdekvédelmével javítsák a falun élő orvosok, egészségügyi dolgozók 
és rajtuk keresztül a betegek helyzetét is. 
Ebből, a kezdetben csak humanitárius célkitűzésből, a hazai és 
külföldi kapcsolatok kialakulása révén, a kitekintés, 
tapasztalatszerzés lehetőségeinek felhasználásával formálódott ki 
sok, szakmáját tudományos elmélyüléssel művelő kollégában a 
célkitűzés: legyen Magyarországon is FALUEGÉSZSÉGÜGY.  
Legyen elfogadott, oktatott tudományág – a graduális képzéstől az 
elismert szakvizsgáig. Oktatása terjedjen ki az orvosképzésen túl a 
társ-szakmákban történő oktatásig, folyamatos posztgraduális 
továbbképzésig. Kutatásait, javaslatait hivatalosan továbbíthassa 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 az egészségügyi ellátásban 
a falun élő lakosok és falun dolgozó kollégáink számára egyaránt. 
Célzottan és folyamatosan ennek a feladatnak a megvalósításán 
fáradozott a FAKOOSZ, majd a speciálisan a falusi betegellátással 
foglalkozó Magyar Faluegészségügyi Tudományos Társaság. 
 
Megvalósítás 
Anyag és módszer: 
 
A falusi létforma, a falun élő emberek, a falusi lakóközösség adott. 
Helyzetének felmérésére, az egészségügyi ellátásban jelentkező 
hátrányainak feltárására és leküzdésére sok szakterületen akadtak 
tudományos kutatók, kutatócsoportok.  
Módszere kezdetben az ismeretszerzés – továbbítás volt azzal a 
céllal, hogy a faluegészségügyi ellátást nyújtó országok rendszerét, 
módszerét megismerhessék itthon is a kollégák.  
Később már a falusi betegellátás területén végeztek önálló 
kutatásaikat, felméréseiket. A falusi egészségügyi ellátás leírása 
kezdetben kazuisztika formájában, felmérése később deszkriptív 
analitikus módszerrel történt. A felmérések minden esetben a 
háziorvosi praxisok pácienseinek önkéntes közreműködésével 
készültek. 
Az eredményeket előadások során ismertették a kollégák a lehető 
legtöbb fórumon: elsőként a FAKOOSZ éves kongresszusán, később 
hazai és külföldi tudományos rendezvényeken át a szakterületen a 
legnagyobb tekintéllyel bíró WONCA – Ruralig.  
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Ezzel párhuzamosan megjelentették tudományos és szakmapolitikai 
cikkeiket különböző szaklapokban, a FAKOOSZ saját folyóiratától az 
impakt faktorral rendelkező nemzetközi újságokig. 
Egyre többen részt vesznek az oktatás különböző formáiban, 
egyetemeken, főiskolákon bepillantást engedve a falusi betegellátás 
specifikumaiba. 
Országos intézmények megbízásából, majd önállóan szervezett 
országos és regionális konferenciákat a faluegészségügy iránt 
elméletileg is érdeklődő kollégák csoportja, mely az évek során a 
kikristályosodott szakmai célok és módszerek megvalósítása 
érdekében létrehozta önálló tudományos szervezetét, a Magyar 
Faluegészségügyi Tudományos Társaságot. 
Mindeközben alakították kapcsolataikat a külföldi szakmai és a hazai 
szakmai, szakmapolitikai és társadalmi szervezetekkel.  
A kitűzött célok megvalósítása során szükségszerűen alakultak ki a 
faluegészségügyi ellátás szükséges intézményei és végzik megszabott  
feladataikat. 
 
 
Eredmények: 
Ellátórendszer 
 
Az ellátórendszer kiépített: háziorvosi rendszerünk az egyik 
legjobban működő rendszer Európában – minden jogos kritika 
ellenére.  
Működése szintén adott, a falusi betegellátás sajátosságait 
figyelembe vevő ellátási formák sok területen intézményesen 
léteznek: a TB útiköltséggel, betegszállítással támogatja a 
szakellátást igénybe vevőket. A helyi önkormányzatok szállító 
buszokat szerveznek a távoli városokban lévő kampányszűrésekre. 
Helyi, egyéni kezdeményezések során, a falusi praxisok és a városi 
szakrendelők-körházak együttműködésével sok területen megoldották 

a laboratóriumi anyagok szállítását, a jelentősebb népbetegségek 
helyben történő szűréséhez szakorvosok közreműködését. 
Fontos az informálisan hátrányos helyzetben lévő falusi beteg 
ellátásának követése, az irányított betegút biztosítása.  
A betegek korrekt tájékoztatását és ellátásukban való aktív részvételét 
szolgálja a és regionális "Betegakadémia" megszervezése. 
Megkezdődött egyéb hátrányos helyzetű csoportok (hajléktalanok, 
cigányság, prostituáltak) problémáinak feltérképezése és 
esélyegyenlőségének biztosítása egészségügyi ellátásban. E területen 
szoros együttműködés alakult ki a csoportokat képviselő és az őket 
szociálisan támogató szervezetek között. 
A szakmai protokollok, az ellátási standardok, a minimumfeltételek 
biztosítása, a háziorvosok és asszisztenseik magasfokú, az elvártakon 
túli szakképzettsége és egyéb minőségbiztosítási elemek alkalmazása 
garantálják a falusi betegek esélyegyenlőségét az egészségügyi 
ellátásban.   
A beteg személyiségét még jobban szem előtt tartó, a folyamatos, 
emberközpontú gyógyítást még inkább biztosító ellátási forma a nyílt 
kórház, melyben a falusi háziorvos egyenjogú szakmai partnerként, 
egyéb szakképesítéseit felhasználva vehet részt betege további 
kezelésében. Pozitív hatásai már észlelhetők mintakórházak 
munkájában. 
Az együttműködés, összefogás fontos eleme maga a beteg, 
egyénenként és a beteg-érdekvédelmi szervezetek, betegklubok 
tagjaként. A beteget egyenrangú, felelős partnerré kell tenni, 
biztosítani számára, hogy szorongásmentes környezetben, 
munkaidejét figyelembe véve már egészségmegőrzése érdekében 
fölkereshesse háziorvosát, és közösen kidolgozott nem gyógyszeres és 
gyógyszeres terápiával biztosítsák a lehető legjobb életminőséget a 
lehető leghosszabb ideig számára. 
Lakosság aktív bevonásának fontos eleme az önkormányzati 
egészségterv készítése, melynek tevékeny közreműködői a falusi 
háziorvosok. Hasonló célt szolgál a Kistérségi Egészségfejlesztési 
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Társadalmi Tanácsok megalakítása, melyek működése azonban még 
nem éri el a kívánt mélységet és hatást. 
Ígéretes, hogy lassan törődünk saját magunk ellátásával is, bár 
szomatikus megbetegedéseinkkel az anonim ellátóhely hiánya, vagy 
nehéz elérhetősége miatt még mindig kevesen foglalkozunk.  
Pszichés túlterheltségünk levezetésére sokféle módszert alkalmaznak 
kollégáink. Akár Bálint-csoport működése is megoldás lehet, 
nemcsak szakmai és emberi problémáik megoldásra, de közös alkotó-
tevékenyégre, a kreatív mozgástér kihasználására fordítva a 
kollegiális összejöveteleket. Hasonló kreatív együttlét céljából, 
elsősorban minőségbiztosítás és minőségjavítás kialakítása 
érdekében alakult bejegyzett egyesület. 
Ha intézményesen még nem is minden területen, de tagjaink 
praxisában mindenhol sikerült konstruktív együttműködést 
kialakítani a helyi irányító és társadalmi szervekkel a betegeket 
leginkább szolgáló, az esélyegyenlőséget leginkább biztosító 
közösségi orvoslás érdekében. 
 
Oktatás 
 
Az MFTT tagjai közül 13-an négy Orvostudományi Egyetem 
valamelyik Családorvosi Tanszékének mentoraként, oktatóorvosaként 
működnek. Részesei a medikus és rezidensképzésnek, előadásokat és 
speciálkollégiumokat tartanak angol és magyar nyelvű hallgatóknak. 
A SOTE falusi residensképzés curriculumának összeállításában 
Társaságunk 3 tagja vett részt.  
Jelenleg két falusi háziorvos kolléga folytat PhD minősítő eljárást a 
falusi betegellátás témaköréből. 
Szerzőnek lehetősége volt a maastrichti Limburg Universitet és a loni 
Pravara Medical University hallgatói számára néhány előadásban 
ismertetni a faluegészségügyi ellátás helyzetét Magyarországon.  
 

Tagjaink folyamatos szakmai továbbképzése is fontos területe az 
oktatásnak. Hallgatóként, szervezőként vesznek részt a területi 
továbbképzéseken, aktív hallgatói és előadói az egyetemi 
továbbképzéseknek, a mentorkurzusoknak. Fontos a falusi orvosok 
specifikus földrajzi helyzetük, és ellátási felelősségüket figyelembe 
vevő hasznosítható továbbképzésének biztosítása, mindenkor az 
andragógia elveinek figyelembe vételével. 
Nagy előrelépést jelent a távoktatás és a regionális rendezvények 
megszervezése, lehetővé téve ezzel, hogy mind a háziorvos, mind 
szakasszisztenciája lakóhelyéhez viszonylag közel, a legkevesebb 
pénz és időráfordítással vehessen részt az oktatásban. 
 
Újabban a tudományos határterületeken is érdeklődés mutatkozik a 
faluegészségügy iránt: a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola 
Idegenforgalmi és Szálloda szakának egyik hallgatója "Konferenciák 
az egészség jegyében" címmel írt a falusi egészségügyi 
konferenciaszervezés, a falusi egészségügyi turizmus lehetőségeiről 
szakemberek és betegek számára egyaránt. 
Jelenleg a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem vezetőivel folynak 
tárgyalások egy Faluegészségügyi kurrikulum bevezetéséről és a 
budapesti Harsányi János Főiskolával alakítjuk ki az együttműködés 
lehetséges formáit.  
 
Új kezdeményezés a betegek bevonása a szakmai konferenciákba.  
Egyrészt számukra helyileg szervezünk különböző témákról több 
napon át rövid ideig tartó előadássorozatokat. Badacsonytördemicen 
évek óta egy héten keresztül „Egészségünkre!” címmel egy nagy 
betegségcsoportot tárgyalunk meg orvosokkal, betegekkel, TB és 
ÁNTSz képviselőkkel, szociális munkásokkal és Vöröskeresztes 
aktivistákkal. Az előadók ingyenesen oktatnak, a falu vezetése 
ingyenesen bocsátja rendelkezésünkre az /egyetlen/ előadótermet, és 
a szükséges infrastruktúrát a hangosítástól a kivetítőig. A helyi 
vállalkozók munkájukkal, termékeikkel támogatják a rendezvényt, a 
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lakosok önerőből finanszírozzák a reformkonyha kóstolásra szánt ízes 
fogásait. 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-szuicídium - 
témaköréből a MOTESZ Tudományos Minősítő Bizottsága 
alkalmanként 10 creditpontra értékelte a résztvevő orvosok számára. 
A résztvevők pedig kortól függetlenül úgy ítélték, hogy a hallottak jól 
hasznosíthatók a mindennapi életében.  
Másik új elem az MFTT betegfelvilágosító tevékenységében az éves 
konferenciánkon rendszeresen megszervezett „Betegakadémia”. A 
szakmai tudományos előadásokkal párhuzamosan a betegek számára 
hasonló témában, azonos időben neves szakemberek tájékoztató 
előadást tartanak az adott betegségről, megelőzéséről, 
rehabilitációjáról. Az előadás után a betegeknek lehetőségük van 
különféle szűrővizsgálaton részt venni a helyi egészségügyi ellátók 
jóvoltából. 
A betegek egészségügyi ellátásukba történő aktív bevonásával külön 
szekcióban foglalkozott a WONCA,  a háziorvosok tudományos-
kutató nemzetközi szervezete Párizsban 2007-ben szerző vezetésével. 
Így ötleteink, javaslataink nemcsak a magyar, hanem a finn, norvég, 
olasz, angol, spanyol, portugál, cseh, román, német és japán 
kollégákhoz is eljuthattak. 
 
Kutatás 
 
A faluegészségügy területén munkálkodó kollégák tudományos 
tevékenysége a dolgozat fejezeteiben került bemutatásra, jelen 
összefoglaló csak szerző által tervezett, kivitelezett kutatásokra 
fókuszál. 
Elsőként a migráció hátrányait, a körzetéből elvándorolt 
munkavállalók pszichés és fizikai betegségeit mérte fel, hangsúlyozva, 

hogy nemcsak a külföldön erejük kizsákmányolásával dolgozókat érik 
egészségügyi hátrányok, hanem az itthon maradottakat is. 
A FAKOOSz megalakulása óta készített szociológiai felméréseket 
tagjai körében, főként a tagság anyagi, társadalmi helyzetét, 
elvárásait illetően. 
Felismerve a falusi beteg speciális helyzetét és érdekeit a felmérések 
során a hangsúly egyre inkább a szakmai-tudományos kérdések felé 
tolódott el, míg végül 2000-ben elindítottuk eddigi legátfogóbb 
felmérésünket a Falusi lakosság egészségi állapotáról és 
egészségügyi ellátásáról. 
Az eredményekről, melyek konkrét adatokkal a falusi lakosság 
egyértelmű hátrányait bizonyították az elérhetőség, igénybevétel, 
kihasználtság területén, a 2001. évi konferenciánkon számoltunk be. 
A városi és falusi kollégák közös munkájának eredményei, adatai 
felhasználásra kerültek az akkor kidolgozás alatt álló 
Népegészségügyi programban. 
A falusi orvosok tudományos és kulturális életének támogatása, 
szervezése céljából helyi kezdeményezésként megalakult Club 
Doctores végezte el a Pszichés státuszunk című felmérését 2001-ben. 
Eredményeit, mely a falusi és városi háziorvosok körében nagy 
arányban előforduló kiégettség szindróma, alkoholizmus és 
szuicídium 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. Legfőbb 
üzenete az egészségügyben dolgozók számára, hogy a falun élők már 
alig ismerik a sokkal egyszerűbben elérhető és olcsóbb természetes 
gyógymódokat, és ugyanúgy azonnal orvoshoz fordulnak 
panaszaikkal, ahogy a városlakók, miközben mindenféle 
ellenőrizetlen gyógymódokat és gyógyszereket felhasználnak 
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öngyógyításként. Különbség abban volt, hogy a falusi betegek csak 
súlyosabb panaszok esetén fordulnak orvoshoz, és elsősorban a 
háziorvosukhoz.  
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. 
A kiemelkedően fontos minőségbiztosítási rendszer kialakításában, 
mely az esélyegyenlőség alapja falusi betegellátásban szintén jelentős 
részt vállaltak a faluegészségüggyel foglalkozó kollégák. A 
MEDINFO felkérésére 1998-ban "A minőségbiztosítás elemeinek 
kapcsolata az alapellátás, a szakellátás, és a fekvőbeteg-ellátás 
között" című projektben adtunk remélhetőleg hasznos tanácsokat a 
beteg-utak formai és technikai kialakítása, az ellátó-szintek 
együttműködési lehetőségei terén.  2000-ben az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár Minőségbiztosítási Főosztálya bízta meg 
a Rufus Intézetet és a Club Doctores-t, hogy dolgozzák ki egy 
Minőségügyi Kézikönyv elméleti és gyakorlati részeit az 
alapellátásban dolgozók számára. A terv az volt, hogy az egységes 
irányelveket és választható gyakorlati kidolgozásokat minden 
háziorvos megkapja az OEP-től, és a következő évek során 
fokozatosan bevezetik az egyes elemeket egészen a hivatalos 
akkreditálásig.  
 
Publikáció 
A közös és egyéni felmérések mindegyikéből előadás készült, melyek a 
hazai háziorvosi tudományos élet különböző fórumain /MÁOTE, 
CSAKOSZ, OALKO,/ és a külföldi háziorvosi fórumokon /WONCA, 
IAAMRH, RENECOP, Kelet-Európai Országok Alapellátási 
Konferenciája,/ kerültek a hallgatóság elé. Több esetben közös 
előadás készült angol, spanyol, belga, norvég, török és portugál 
kollégákkal. 

A Társaság kapcsolatainak bővülésével egyre több meghívást kapunk 
nemzeti faluegészségügyi szervezetek fórumaira, így lehetőség volt 
előadni hazai tapasztalatainkat az indiai, a koreai, a japán, a román, 
a marati nemzeti konferenciákon. 
A faluegészségüggyel kapcsolatos előadások olyan mennyiségi és 
minőségi mutatókat értek el, hogy a MÁOTE és a CSAKOSZ éves 
konferenciáin önálló szekció szervezésére nyílt lehetőség. 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. 
Más tudományos Társaságok konferenciájára is rendszeresen 
érkezik meghívás. Így előadás hangzott el már a Pszichiátriai 
Társaság regionális tudományos ülésén, a Gyógyszerész Társaság, a 
Molekuláris Biológiai Társaság, az Oxyológus és a Nőgyógyász 
Társaság éves konferenciáján. 
Magunk számára a legfontosabb tapasztalatcsere és továbbképzési 
fórum a Falüegészségügyi 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 a közösségi orvoslás minden területén. 
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 nagy 
világból 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 
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együttműködés gyakorlati megvalósításáról, közös felmérések, 
kutatások tervezéséről esett szó. Felkérést kaptunk, hogy vegyünk 
részt a sürgősségi betegellátás Európában egységes szakmai 
protokolljának kidolgozásában. 
A 2005. év során lehetőséget kaptunk, hogy Társaságunk szervezze 
meg a MOTESZ tavaszi interdisciplináris fórumát, melyen „Túlélni, 
de hogyan?” címmel a sürgősségi ellátás szakmai, etikai és 
financiális problémáit vitattuk meg Takács Zoltán, az OMSz vezetője, 
Kiss Jenő, az OEP főigazgatója, Zámolyi Károly cardiológus 
professzor és számos más hazai szaktekintély segítségével. 
 
Szerző által nyomtatásban megjelent cikkek a faluegészségügyet 
érintő témák széles skáláján mozognak: a hipertónia hormonális 
etiológiája, a hipertóniás betegek ellátása, a falusi fiatalkorúak 
fogamzásgátlási szokásai, praxisa nőtagjainak alkoholabúzusa, 
fájdalomcsillapítási szokások, baleseti statisztika a körzetben, 
minőségbiztosítási, faluegészségügy-történeti, praxisszervezési, 
egészségügyi átalakítási területek.  
 
Intézményrendszer 
 
Önálló kutatásainkhoz kollégáinknak megvan a felkészültsége, illetve 
a lehetősége, hogy az Orvosegyetemek Családorvosi Tanszékei vagy 
a CSAKOSZ keretein belül ismereteiket bővítsék vagy ezen 
intézmények kutatásaiban részt vehessenek. 
A Faluegészségügyi Tudományos Társaság megalakulásával még 
célzottabb lehetőség nyílt hazai és nemzetközi faluegészségügyi 
kutatások végzéshez. Ehhez sokat segít az évek során kiépített 
kapcsolatrendszerünk a nemzeti háziorvosi szövetségektől a WHO-ig. 
 
Az oktatásban minden szinten sikerült a faluegészségügyi ellátás 
alapelemeit bevinnünk a kurrikulumokba. Mind a négy egyetem 

graduális képzésében szerepel valamilyen formában a falusi 
betegellátás – legalább gyakorlati szinten.  
A rezidensképzés során gyakorlatban is megismerkednek a fiatal 
kollégák a falusi betegellátás sajátosságaival. 
A posztgraduális képzés során sok előadásban van lehetőségünk 
ismertetni a falusi betegellátás sajátosságait,  
A Faluegészségügyi Társaság konferenciáin pedig minden évben 3 
napon keresztül csak ez a központi téma. 
Fontosnak találjuk, hogy falusi betegeink oktatásában, 
felvilágosításában is helyet kapjon ellátási sajátosságaik 
tudatosítása, és a problémák megoldásának lehetősége. 
 
Tudományos és szakmai tevékenységünk elismerése volt, hogy 2006-
ban az egészségügyi miniszter lehetőséget biztosított arra, hogy a 
Háziorvosi Szakmai Kollégiumhoz csatlakozva megalakuljon a 
Faluegészségügyi Szakcsoport szerző vezetésével. A 
Faluegészségügyi Társaság 3 tagja is képviseli a falusi betegek 
szakmai érdekeit, melyet különös hangsúllyal fejeztek ki a Háziorvosi 
Ellátási Standardok kidolgozásánál. 
 
Javaslatainkat nemcsak a szakma területén, a tudományos 
közéletben (MOTESZ, PEM,) hanem szakmapolitikai kérdésekben is 
/Egészségügyi Minisztérium, MOK,) hivatalosan kikérik. Ugyanígy 
részt veszünk a nemzetközi faluegészségügyi intézmények, társaságok 
működésében (EURIPA, IAAMRH, EFPC, WONCA-Rural,) nemcsak 
tagsági, de elnökségi szinten is. 
 
Következtetések - további célkitűzések 
 
Bár ez a kifejezés az elmúlt évtizedekben negatív felhangot kapott, 
mégis ki merjük jelenteni, hogy a faluegészségügy mint önálló 
tudományterület alapjainak lerakása megtörtént.  
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Kialakult fogalomrendszerét a magyar orvostörténelemből 
átalakítással visszahelyeztük a jogosan megillető helyére, vagy 
csekély átalakítással átvettük a külföldön elismert szakterületből. 
A művelésére alkalmas, lelkes szakembergárda működik az oktatás, 
kutatás, tudományos élet és a gyógyítás területén. 
Ellátórendszere részben önállóan: az egyéni és a széleskörű 
kutatások terén a Faluegészségügyi Társaság, a szakmai tudományos 
érdekképviseletben a Háziorvosi Szakmai Kollégium Falu-
egészségügyi Szakcsoportja keretében, részben pedig az oktatásban 
és az ellátásban a jelenleg meglévő intézményrendszerek keretén 
belül 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. 
 
A feladat ezen túl a megkezdett munkát folytatni, az elért 
eredményeket kiteljesíteni, továbbfejleszteni. 
 
Mik ezek a célok: 
 
Az ellátásban mindenekelőtt rendezni kellene a sokszor párhuzamos 
ellátást nyújtó védőnői hálózattal történő korrekt együttműködést és 
lehetőségeinek maximális kihasználását a prevenció, a felvilágosítás 
terén. 
A kistérségek eloszlásának figyelembe vételével kialakított 
faluegészségügyi hálózat folyamatos kialakításával 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 a lazább pénzügyi és szervezeti kötöttségeket jelentő 
csoport-társulások kialakítását tervezik. 
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, 
psychotherápiás szaknővér.  
A definitív ellátást szolgálja, hogy a beteg utaztatása helyett minél 
több szakellátást vigyünk a beteghez, a falusi praxisba. Ezt a 
területet a minőségi elvárások betartásával szintén lehet még 
bővíteni. 
 A nemzeti és a helyi szakmai protokollok alkalmazása, az egységes 
betegút-rendszer kialakítása, a speciális ellátóhelyek általános 
ismerete, a betegelégedettség vizsgálata és egyéb minőségbiztosítási 
elemek további alkalmazása szintén jelentős haladás lenne a falusi és 
városi lakosság egységes, magas színvonalú ellátása felé.  
A szakmai protokollokat ki kell terjeszteni a betegnek szánt szakmai 
protokollokkal is, melyek 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 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. 
Az esélyegyenlőség biztosítása, a fokozatos meliorizáció, a 
minőségbiztosítás bevezetése vezet majd a falusi lakosság 
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egészségügyi ellátásának az országos átlagot elérő szintre 
emeléséhez, megtartva a kis, zárt lakóközösségek adta előnyök 
kihasználási lehetőségét. 
A falusi betegek informális hátrányainak leküzdésében a 
felzárkóztatás első lépcsője lehet, a falusi betegek képzése, oktatása 
egészségükkel, betegségeikkel, az elérhető gyógymódokkal, 
megelőzésükkel kapcsolatban. Az óvodától az egyetemig meg kell 
ragadni minden lehetőséget az egészségtan, az egészséges életmód, 
az elsősegélynyújtás, házi betegellátás oktatására, készségszinten 
történő elsajátítására. A folyamatos oktatást biztosítani kell felnőttek 
számára is. 
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. 
Figyelnünk kell önmagunkra, egymásra is nekünk, egészségügyi 
szakembereknek. A lakosság egészségügyi ellátása mellett fontos az 
egészségügyi dolgozók anonym és teljeskörű egészségügyi 
ellátásának biztosítása.  
A kiégettség megelőzésére egyik megoldás 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 sztereotíp viselkedésformák begyakorlását, és azok 
mégis rugalmas alkalmazását.  
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. 
 
Jelenlegi kutatásainkat, (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 
orvosklubb-bal közös felmérés, EURIPA: Common guide-line on 
therapy of accidents in Europe) szeretnénk befejezni. 
 
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 elérhető-
séggel. 
 
Intézményrendszerét is szélesíteni kívánjuk: Szeretnénk elérni, hogy 
súlyának és ellátási körének megfelelően önálló Szakmai Kollégiuma, 
Országos Intézete legyen. 
Az ellátásban a multiszektoriális és interdiszciplináris együttműködés 
koordinálására és integrálására szakmai és társadalmi helyzeténél 
fogva a legalkalmasabb a családorvos. Ennek a működési formának a 
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kereteit, intézményrendszerét, oktatását kell a folyamatosan, külföldi 
és hazai tapasztalatok figyelembevételével és felhasználásával 
bővíteni, átalakítani. 
 
És a  végső konklúzió: Társadalmi összefogás szükséges, elsősorban 
a falusi egészségügyi ellátásban közvetlenül érdekelteknek – 
alapellátás, szociális ellátás, ÁNTSZ, foglalkozás-egészségügyi 
ellátás, környezetvédelem, helyi önkormányzatok, - hogy a falusi 
betegek egészségügyi ellátásának hátrányait kiküszöbölje, de 
legalábbis a lehetőségek határáig csökkentse, megőrizve a falusi 
ellátás speciális adottságaiból eredő előnyöket.  
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