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1. A feladat meghatározása 
 

1.1. A szerződés tárgya, szempontok 
 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatásával megvalósuló, a „Rendelőintézet 

Szentgotthárd bázisán Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) létrehozása” című, TÁMOP-

6.1.2-11/3-2012-0011 jelű pályázat megvalósításához kistérségi egészségterv elkészítése. 

 

Elvégzendő feladatok: 

 

- A kistérségi egészségterv egy stratégiai terv és cselekvési program, amely 

állapotleírásból, a lakossági probléma- és igényfelmérésből indul ki. 

 

- Az egészséges közösségek kialakítását, ezáltal a lakosság életminőségének javítását 

célozza, kidolgozásában és megvalósításában az adott közösség aktívan vesz részt. 

 

- Tartalmazza a stratégiai irányelvekből következő közösségi cselekvésre alapozott, 

problémamegoldás-orientált cselekvési programokat, amelyek fenntarthatósága 

legalább 3 évre tervezett. 

 

A kistérségi egészségterv terjedelme: minimum 50 oldal. 
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2. A lakosság egészségi állapota a szentgotthárdi kistérségben 
 

2.1. A térségi egészségfejlesztési kapacitások és tevékenységek elemzése  
 

Az egészségügyi alapellátás keretében: a szentgotthárdi kistérségben 9 háziorvos működik. 

A községi háziorvosok mindenkit (gyereket/felnőttet) ellátnak, úgynevezett „vegyes 

körzetek”. Saját körzetükben folyamatosan végezik a 67/2005 (XII. 27.) Eü. Min. rendelet 

értelmében a felnőttkori alapstátusz felmérését, mely családi kórtörténet felvételét, 

életmódbeli tényezők feltárását, részletes fizikális vizsgálatot (testsúly, haskörfogat mérés, 

testtömeg-index meghatározás, vérnyomásmérés) és laborvizsgálatok (koleszterin, vércukor, 

vérzsír-szint) kérését foglalja magában. 

 

A Rendelőintézet Szentgotthárd a fenntartó, Szentgotthárd Város Önkormányzata által 1996-

ban alapított egészségügyi intézmény, amely a város kötelező feladatai közül az 

iskolafogászati ellátást, a területi és iskola/ifjúság-egészségügyi védőnői szolgálatot, 

foglalkozás-egészségügyi ellátást és a kistérség központi háziorvosi ügyeleti szolgálatát látja 

el. Ezen kívül önként vállalt feladatként Szentgotthárd város 8.771 fős lakossága és a 

kistérség (Szakonyfalu, Alsószölnök, Felsőszölnök, Apátistvánfalva, Orfalu, Kétvölgy, 

Magyarlak, Csörötnek, Rábagyarmat, Vasszentmihály, Rátót, Rönök, Gasztony, 

Nemesmedves) 6.015 fős lakossága, összesen 14.786 fő járóbeteg szakellátásáért felelős. A 

rendelőintézet két telephelyen: a Hunyadi u. 18. sz. és a Rákóczi út 5-7. sz. alatti épületekben 

működik. A Rákóczi úti telephelyen a város 4 felnőtt háziorvosi és 2 gyermek háziorvosi 

praxisa, a védőnői szolgálat, a központi háziorvosi ügyelet, a pszichiátria-addiktológia 

gondozó a pszichiátria szakrendelés és a neurológia szakrendelés működik. A Hunyadi út. 18. 

sz. alatti telephelyen belgyógyászat, általános sebészet, traumatológia, nőgyógyászat, fül-orr-

gégészet, reumatológia-fiziotherápia, ortopédia, urológia, bőrgyógyászat, szemészet, 

tüdőgyógyászat, tüdőgondozó, onkológia gondozó, foglalkozás-egészségügyi alap-és 

szakellátás, klinikai laboratórium, ultrahang diagnosztika kapott helyet. 

 

A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórházban 

fekvőbeteg ellátás és járóbeteg rehabilitációs szakambulancia működik. A fekvőbeteg ellátás 

jelenleg 130 ágyon folyik, négy ápolási egységen. Nappali kórházi ellátás 30 ágyon történik. 

Megfelelő laboratóriumi, Rtg. és EKG diagnosztikai háttér helyben biztosított. A speciális 

szakellátásokat és diagnosztikai eljárásokat a szentgotthárdi Városi Rendelőintézet, a 

körmendi Városi Kórház és a szombathelyi Megyei Kórház osztályai és szakrendelői 

biztosítják. Terápiás lehetőségek: mozgás és járástanítás, önellátó képesség tanítása, 

beszédtanítás, pszichológiai tréningek, gyógyfoglalkoztatás, különböző fizioterápiás 

eljárások, mint gyógytorna, gyógymasszázs, pakolások, rövidhullámú és fénykezelések, a 

legkülönbözőbb elektroterápiák, ultrahang kezelések, elektromos, szénsavas és gyógyszeres 

kádfürdők, vízalatti sugármasszázs, medencefürdők, vízalatti járásgyakorlás és gyógytorna, 

gyógyúszás, nyirokmasszázs és intermittáló légpumpakezelés, magnetoterápia, kondícionáló 

torna, lágy lézeres sebgyógyítás és akupunktúra.  
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Működő házi 
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meglátogatottak 

száma összesen

A házi 
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Alsószölnök 1 7 366 1 8 665

Apátistvánfalva 1 4 748 1 5 354

Csörötnek 1 3 436 1 7 631

Rábagyarmat 1 8 561 1 6 043

Szentgotthárd 4 2 33 252 9 253 5 2 46 968 6 698

Vasszentmihály 1 7 949 1 7 716

Szentgotthárdi 

kistérség
9 2 65 312 9 253 10 2 82 377 6 698

Nyugat-Dunántúl 516 140 5 332 411 847 230 497 135 5 942 458 927 246

Ország összesen 5 104 1 572 53 364 143 10 460 122 4 898 1 519 56 946 240 10 671 816

20102001
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Az egészségnevelő, felvilágosító munka mind nagyobb fontossággal bír a Civil Fórum 

egészségügyi szekciójához tartozó szervezetek munkájában is.   

 Egészségvédő Klub: gyógytornát, gyalogtúrákat, egészséges étel 

bemutatókat tartanak rendszeresen. 

 Sport Egyesületek: sportnapok, futónapok szervezése 

 Betegklubok: Galagonya Szív Klub, Diabétes Klub, VK Harmónia 

Egészségvédő Kör 

 

Új szereplőként jelent meg az EFI a térségi intézményrendszerben. A „Rendelőintézet 

Szentgotthárd bázisán Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) létrehozása” című TÁMOP-

6.1.2-11/3-2012-0011 jelű pályázat keretében az Európai Unió és a Magyar Állam által 

nyújtott összege: 104.403.081 Ft Kivitelezés ideje: 2013.09.01-2015.08.31. 

 

Kedvezményezett: Rendelőintézet Szentgotthárd. Szentgotthárd, Hunyadi út. 18. 

Konzorciumi tagok: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás, Falugondnokok Vas- 

és Győr-Moson-Sopron- Megyei Egyesülete. 

 

Az EFI működési területe: Földrajzilag a szentgotthárdi kistérség területéről fogad klienseket, 

számukra indít programokat. Az ide tartozó települések: Szentgotthárd, Alsószölnök, 

Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves, 

Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály. 

EFI főbb tevékenységei: Az EFI elsősorban preventív egészségügyi szolgáltató funkciókat tölt 

be, olyan szakmai tevékenységek megvalósításával, illetve koordinálásával, amelyek 

közvetlenül vagy közvetve képesek hozzájárulni az emberek egészségi állapotának 

javításához: 

 a kistérségben tevékenykedő, egészségfejlesztési tevékenységet végző szervezetek 

helyi együttműködésének előmozdítása (horizontális kapcsolatok kiépítése) 

 életmódváltó programok megvalósítása, a klienseknek a szolgáltatásokhoz, 

programokba irányítása, ezeken való részvételének és eredményességének nyomon 

követése 

 a kistérségben működő, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézmények, civil 

szervezetek és már zajló programjaik, valamint egészségfejlesztési tevékenységeik 

(programok, klubok) adatbázisba rendezése, folyamatos követése 

 a beteg együttműködés elősegítése 

 a szűrővizsgálatokon való lakossági részvételt motiváló programok koordinálása 

 helyben zajló egészségfejlesztési tevékenységeknél szükség esetén módszertani 

segítségnyújtás 

 egészségfejlesztési témájú helyi kommunikációs tevékenységek megvalósítása  
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2.2. Egészségi állapot jellemzése 
 

Szentgotthárd város egészségügyi ellátására jellemző, hogy a 80-as évek első felétől 

folyamatosan kiépült az egészségügyi intézményhálózat. Az országos tendenciákkal egyezően 

nagy részben megvalósult az egészségügy privatizációja. A járóbeteg-szakellátásban történő 

minőségi ugrás napjainkra látszik megvalósulni. 

 

A statisztikai adatok szerint egyre nagyobb igény van a mentális egészségügy területén 

tevékenykedő szolgáltatásokra. Ez minden célcsoportnál megnyilvánul, különösen a 

gazdaságilag aktív népesség esetében, amelynek tagjai a napi munka során folyamatosan 

találkozik a stresszhatásokkal (tartós stressz, lelki panaszok, mobbing) és ebből eredően a 

munkahelyi kiégéssel. A munkahelyen felmerülő nehézségek miatt segítségért forduló 

személyek életkora 20-65 év között van. Egyre nagyobb gazdasági problémává válnak a tartós 

stressz miatti alkalmazkodási zavarok, egyre magasabb a betegállományban lévő aktív 

népesség aránya, ezzel pedig csökken a termelékenység is. A 65 év felettiek célcsoportját 

leginkább a családi környezetben bekövetkezett változások, illetve az időskori változásokra 

visszavezethető depresszió és szorongásos betegségek sújtják. A célcsoportok közül 

különösen aggasztó a nők, a gyerekek és a fiatalkorúak mentális egészsége. Ezeket a 

célcsoportokat sújtják leggyakrabban a különböző élethelyzetekből fakadó lelki zavarok, a 

legritkábban mégis éppen ők fordulnak szakmai segítségért. 

 

A lakosság egészségi állapotát jellemző néhány mutató rendkívül kedvezőtlen, vonatkozik ez 

elsősorban a halálozásra, azon belül is a daganatos betegségek, a keringési rendszer, a 

légzőrendszer és az emésztőrendszer betegségeinek halálozására. A lakosság egy része nem 

tartja értéknek az egészséget, önpusztító életmódot folytat, életkilátásai kedvezőtlenek. 

 

Az egészséget befolyásoló tényezők: 

 

A lakosság egészségi állapotát kutató felmérések általában a betegségi és nem az egészségi 

állapotot vizsgálják. A betegségek kialakulásában nagy hatása van többek között az 

életmódnak, a genetikai tényezőknek, a bevett szokásoknak és a káros szenvedélyeknek, de 

egészségünket befolyásolja ezen kívül a társadalom berendezkedése, szociális érzékenysége, 

továbbá személyi kapcsolataink is. A lakosság egészségi állapotára, közérzetének alakulására 

hatással van a szűkebb és tágabb környezet, a lakáshelyzet, a közegészségügyi viszonyokat 

meghatározó vezetékes vízellátás, a csatornázás, a hulladékkezelés helyzete, az egészségügyi 

szolgálat elérhetőségét segítő telefonellátás, a mindennapi életet, az életmódot, az 

életszínvonalat és életkörülményeket befolyásoló és meghatározó gazdasági környezet. 

Mindezen hatások pozitív vagy negatív módon a demográfiai mutatók alakulását is jelentősen 

befolyásolják. 

 

Infrastrukturális ellátás 

Az épített lakásokat illetően Vas megyében a városok között Szentgotthárdon a legmagasabb 

– 4,5 – az 1000 lakosra jutó épített lakások száma. A lakásépítések jelentős mértékben a 

lakásállomány minőségi megújítását jelentik. A 100 lakásra jutó lakosok száma Vas 

megyében szintén Szentgotthárdon a legmagasabb 296. Előnyt, de ugyanakkor problémát is 

jelent az, ha egy lakásban több generáció él együtt. Egyfelől a magány, másfelől a zsúfolt 

lakások konfliktusai okoznak mentális sérüléseket, egészségkárosodást. A város 

lakásállományának komfortfokozata javult az elmúlt időszakban.  
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A lakásállományon belül a hálózati vízvezetékkel, meleg folyóvízzel valamint a fürdő- és 

mosdóhelyiséggel ellátott lakások vonatkozásában a közüzemi vízhálózatba bekötött lakások 

aránya 95%. A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba a lakásoknak csak alig több mint felét 

kötötték be, 51.3%-át. A lakások 50%-a rendelkezik központi fűtéssel. Jellemző az alternatív 

módon történő fűtési módszer. A lakosság személyautóval való ellátottságának színvonala 

azért fontos mutató, mert a mentőszolgálat mellett, adott esetben az egészségügyi központ 

elérése megkönnyíthető, az utazás fáradalmait könnyítheti: Szentgotthárdon 1000 lakosra 214 

gépkocsi jut, a kistérségben 309. 

 
Az elmúlt évtized során a lakásállomány száma növekedett, 2005-ben a lakásállomány összesen 6 016 

db ingatlant tett ki, ez az adat 2012-re 6 103-ra növekedett. Az épített lakóépületek száma 2000 és 

2011 között csökkent, 2011 és 2012 között azonban jelentősen növekedett. A legtöbb lakóépületet, 47 

darabot, 2000-ben építették a járás területén, míg 2011-ben csak 17, 2012-ben már ismét 45 épület 

épült. 

 

A térségben 2012-ben a közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma 5 940 

db. A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások száma az elmúlt évtized során 

folyamatosan növekedett, 2000-ben 1 580 lakás volt a hálózatra csatlakoztatva, 2012-ben már 

4 307 db volt. 

 

Gazdasági helyzet 

 

Bizonyított tény, hogy egy térség gazdasági adottságai hatással vannak a település valamint az 

egyén egészségi állapotára. A nagyobb ipari vállalatok Szentgotthárd felnőtt lakosságának 

jelentős hányadát foglalkoztatják, a munkaerő-kereslet túlnő a város munkát vállaló 

lakosságának körén, elhelyezkedési lehetőséget biztosítva a városkörnyéken élőknek is. 

Örvendetesen növekszik a regisztrált vállalkozók száma is. A foglalkoztatási struktúrát 

nagyrészt a múltból örökölték. Domináns az iparban foglalkoztatottak aránya, növekszik a 

kereskedelemben, vendéglátásban, szolgáltatásokban dolgozók száma, majd ezt követi az 

egészségügyben, az oktatásban, a közszférában dolgozók számaránya. Szentgotthárd 

munkaerő-piaci helyzetére jellemző, hogy egyszerre van jelen a munkaerő-kereslet és a 

megyei átlagnál kissé magasabb munkanélküliség. 

 

Szentgotthárd és térsége mind a munkaerő-piacára való tekintettel, mind a területi 

elhelyezkedését illetően különleges helyzetben van. Területi elhelyezkedését illetően 

előnyökkel és hátrányokkal is számolhatunk. A határ közelsége, a migráció lehetősége 

jelentősen csökkenti a regisztrált munkanélküliek számát. Az idősebb és képzettebb 

munkaerőt a nyelvismeret hiánya tartja itt. A fiatalok többnyire rendelkeznek megfelelő 

nyelvismerettel, megfelelő szakképesítéssel nem mindig, de a csábító kereseti lehetőség 

vonzza őket külföldre. A térségben a húzóerő a feldolgozóipar, azon belül is a gépgyártás, 

fémfeldolgozás, textilipar. A gépgyártást és részben a fémfeldolgozás területén a nagyobb 

foglalkoztatók: az Opel Szentgotthárd Kft. és a beszállítói cégei, illetve az ArcelorMittal 

Szentgotthárd Kft. és egyéb fémmegmunkáló vállalkozások. A nagyvállalkozások száz főt 

meghaladó munkaerő-kölcsönző állománnyal rendelkeznek, és elsősorban oda kerülnek az új 

munkatársak. A kölcsönzők rendszerint ezeknek a dolgozóknak a bérszámfejtését is végzik. 

Míg az elmúlt években főleg az operátori állomány került a kölcsönzőkhöz, most a mérnöki 

munkakörök és magasan képzett ügyintézők kivételével szinte mindenki ott kezdi a 

foglalkoztatást. Egyfajta pufferként használják a cégek és jól szolgál, ha van folyamatban 

olyan pályázati, munkahely-megőrzési vállalásuk, ami pl. a saját állományban lévő 

munkatársak megtartására irányul. 
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A feldolgozóipari ágazatok intenzíven Szentgotthárdra és a szentgotthárdi Ipari Parkra 

koncentrálódnak. A bedolgozó cégek 5-6 éve ugyanazok (névváltozások történnek). A 

megbízó működésének és igényeinek megfelelően dolgoznak. 2012. év végére az általuk 

foglalkoztatott létszám kismértékben emelkedett. A tevékenységüket főleg az alábbi 

területeken végzik: raktározás, targoncavezető, csomagoló; karbantartás-takarítás, lakatos, 

karbantartó, mérnök; minőség-ellenőrzés, minőségellenőr, operátor. Amennyiben a 

megbízónál tartósan visszaesik a rendelésállomány, a kölcsönzött állománnyal együtt őket 

érintik először a létszámcsökkentő intézkedések. A korábban húzóágazatként szereplő 

textilipar még ma is sok embert foglalkoztat a térségben. Az ágazatot elsősorban olasz 

tulajdonban lévő cégek képviselik, amelyek a termékeiket döntően külföldi piacokon 

értékesítik. Így rendelésállományuk stabil, a nagy fluktuáció ellenére szinte folyamatosan 

növelik a foglalkozatott létszámukat (a textilipari szakemberek hiánya mellett is). 
 

A szezonalitás elsősorban vendéglátást, illetve az építőipar ágazatot érinti a térségben. A 

vendéglátó és turisztikai szolgáltatók természetesen a nyári időszakban működnek a 

legintenzívebben. A téli időszakban már csak a hétvégék, hosszú hétvégék és ünnepnapok 

hozzák a legtöbb fizetővendéget, akik többségében Ausztriából érkeznek. A felkészültebb, 

munkatapasztalattal és német nyelvismerettel rendelkező álláskeresők Ausztriában találnak 

munkát (szakács, pincér, masszőr, uszodamester, szobaasszony). Így a szakember 

folyamatosan cserélődnek, csak abban az esetben tarthatók meg, ha kellően magas a 

munkabér. 

 

Életmód, életszínvonal, életkörülmények 

 

Az országos átlaghoz viszonyítva a Vas megyében alkalmazásban állók havi nettó 

átlagkeresete az országos átlag felett van, egy főre vetítve 725 000 Ft volt 2012-ben, ugyan 

ebben az évben a kistérségben 666 028 Ft volt az egy lakosra jutó nettó személyi jövedelem, 

ami nem csak a megyei értéknél alacsonyabb, hanem az országos (675 000 Ft) és a régiós 

értéknél is (710 000 Ft). A nyugdíjasok és járulékosok havi átlagos nyugdíja – az előzőekből 

is következően – kisebb, mint az ország más területén élőké. Ez azért fontos, mert az alacsony 

nyugdíj nemcsak az egészséges életmód feltételeit nem teremti meg, hanem a nyugdíjasok egy 

részének a jövedelme azt sem teszi lehetővé, hogy a gyógykezelésükhöz szükséges 

gyógyszereket beszerezzék. 

 

Vas megye és ezen belül a Szentgotthárdi Kistérség foglalkoztatási mutatói kedvező képet 

mutatnak az országos adatokhoz viszonyítva. A megyében az elmúlt évtized során szerény 

mértékben bővült a gazdaságilag aktív népesség, azonban csökkent a foglalkoztatottak és nőtt 

a munkanélküliek száma. Az aktivitási ráta tíz év alatt közel 60 százalékra emelkedett, s 

magasabb, mint országosan. A munkanélküliségi ráta Győr-Moson-Sopron megye után itt volt 

a legalacsonyabb az országban. 

 

A Szentgotthárdi járás foglalkoztatási aránya a megyei adatokhoz hasonló, 40,57%. A járás és 

a megye munkanélküliségi rátája megegyezik, 3,7%, ez az adat jóval kedvezőbb az országos 

mutatónál. Száz gazdaságilag aktívra a járásban 145 inaktív fő jut, kicsivel több, mint 

országosan, 137 fő.  
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A Szentgotthárdi kistérségben a nyilvántartott álláskeresők száma 2000 és 2005 között 

jelentősen növekedett, majd folyamatosan csökkent az elmúlt 7 év során. Mind a nők, mind a 

férfiak körében ez a tendencia figyelhető meg. A 2000-es évi adatokhoz képest a női 

álláskeresők száma radikálisan megugrott, 5 év alatt több mint 200 fővel. Ezt követően a férfi 

és női regisztrált álláskeresők száma hasonlóan mozgott, viszont 2012-ben a férfi 

munkakeresők száma nagyobb mértékben csökkent, mint a nőké.  

 

Az elmúlt évtized során a pályakezdő fiatalok körében csökkent az álláskeresők száma. A 

járásban a nyilvántartott álláskeresők körében a pályakezdő fiatalok száma 2005-ben 202 fő 

volt, 2012-re pedig már 98 fő, ami a nyilvántartott álláskeresők 21%-a.  
 

A továbbtanulás, a továbbtaníttatás költségei jelentős terhet rónak a családokra. Elsősorban az 

alacsonyabb keresetű családok kerülnek nehéz helyzetbe a középiskolai, egyetemi és főiskolai 

képzéssel felmerülő többletköltségek kifizetésekor. Megfigyelhető a szociális ellátási 

formákat igénybevevő családok számának emelkedése. 

 

Ugyanekkor az iparban vezető beosztásban dolgozók körében kialakult egy olyan réteg, 

amely a mindennapi életvitelt jelentős mértékben meghaladó, extra szolgáltatásokat is képes 

igénybe venni. (Nagyobb lakás építése, gyermekek speciális taníttatása, külföldi utazások 

stb.) 

 

Az egészség közvetett előfeltétele lehet az egészséges életérzés, amely szorosan összefügg a 

település/kistérségi központ kulturális, szórakoztatási lehetőségeinek meglétével, 

színvonalával. Szentgotthárd város kulturális életének meghatározó színterei: a Művelődési 

Ház és a Színház. A Móra Ferenc nevét viselő könyvtárban 2008. év végén a beiratkozott 

olvasók száma megközelítette a kétezret. Ezer lakosra 7.486 kötet jutott, mely a megye 

városainak átlagánál kissé kevesebb, a megyei átlagnak viszont másfélszerese. Egy olvasó 

átlagosan 26 könyvet kölcsönzött ki 2008-ban, ez tízzel kevesebb, mint a megyei átlag. A 

kulturális életnek – intézményekhez nem kötött – meghatározó szervezetei és csoportjai is 

vannak, mint például: Szentgotthárd Város Fúvószenekara -amely több mint száz esztendeje 

folyamatosan működik-, Szentgotthárd Város Vegyeskara, a Rábafüzesi Német 

Asszonykórus, a Magyarországi Szlovének Szövetsége.  

 

Népesség alakulása 

Egy település lakosságának egészségi állapotáról legtöbb információt a demográfiai mutatók 

szolgáltatnak. Miközben Vas megye népességének fogyása figyelhető meg, Szentgotthárd 

lakosságának száma az elmúlt időszakban lényegében nem változott, nagyon mérsékelt 

növekedést mutat. Meg kell jegyezni azonban, hogy ez a növekedés nem a természetes 

szaporodásból, hanem az ipari tevékenység fellendüléséből, a betelepedésből adódik. A 

lakosság az országos és a megyei tendenciával egyezően öregedési folyamatot mutat.  

Az iskolázottsági mutatók és a lakosság egészségi állapota között szoros összefüggés 

mutatható ki. A 15 éves és idősebb népességen túl a nyolc általános iskolát végzettek aránya 

Szentgotthárdon alatta maradt az országos illetve a megyei átlagnak. (Megyei átlag 86,3 %, 

Szentgotthárdon 78,8 %.) A 18 éves és idősebb népességből a befejezett középiskolai 

végzettséggel rendelkezők aránya Szentgotthárdon és Vasváron úgyszintén az átlag alatt 

maradt. (Megyei átlag városokban 38,7 %, Szentgotthárdon 26,6%.) Az elöregedési 

folyamatból következik, hogy a halálozási arányszám az országos átlagot felülmúlja. A 

megyében aggasztó mértékben növekszik a kábítószer-élvezők száma. Különösen 

Szentgotthárd érintett e terjesztésben és a felhasználásban. 
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A halálozások főbb betegségcsoportok közötti százalékos megoszlásában Vas megyében a 

keringési rendszer betegségei vezetnek, majd ezt követik a daganatok, az emésztőszervek, 

valamint a sérülések, mérgezések és erőszakos halálozások hasonló arányban, végezetül a 

légzőszervek betegségei. A 10 ezer lakosra jutó idegrendszer betegségei okozta halálozás 

mutatóiban a megyei és országos átlaghoz viszonyítottan magas értékek jelentkeztek a 

körmendi és a szentgotthárdi kistérségben. A 10 ezer lakosra jutó erőszakos cselekmény 

okozta halálozás mutatóit illetően az országos és megyei arányszámhoz képest magas értékek 

jellemzik a szentgotthárdi kistérséget. 

 

Demográfia 

 

A 2001-es adatok alapján a szentgotthárdi kistérség állandó népességszáma 14 510 fő volt, a 

régióé 1.007.049 fő, az országos adatok 10.209.384 főt mutatnak. 2010-ben ehhez képest a 

szentgotthárdi kistérség állandó népességszáma 14.786 fő volt, a régióé 998.786 fő, az 

országos adat: 10.060.918 fő.) Ezek az adatok Szentgotthárd város lakkosságának számában 

2,13%-os, a kistérséget tekintve 4%-os, a régiót 0,83%-os és az országos viszonylatot tekintve 

1,46%-os csökkenést mutat. 

 

Az évezred eleje óta Szentgotthárdi kistérség lakosságszámát a népmozgalmi folyamatok és a 

vándorlási különbözet egyaránt befolyásolta. Közülük a természetes népesség fogyása volt a 

meghatározó, mely az időszak egészét végigkísérte.  

 

A kistérségben 2001-ben 259-en haltak meg, míg 2010-ben 245-en, amely 5,41%-os 

csökkenést mutat. A régiós adatok ezzel szemben 2001-hez képest (12.315 fő) 2010-re 

4,71%-os növekedést mutatnak (12.923 fő). Az országos adatok 0,95%-al kevesebb 

halálesetet mutatnak 2010-ben 2001-hez képest. 

 

2012-ben a térségbe történő állandó odavándorlások száma csökkent az előző évihez képest, 

azonban a 627 fő meghaladja a 2000. évi 583 fős eredményt, ezzel párhuzamosan csökkent a 

térségből történő elvándorlások száma is. 2005 évben az állandó odavándorlások esete 657 

volt, ez az adat 2012-ben már csak 627. Az állandó elvándorlások száma 2005-ben 668 eset 

volt, 2012-ben pedig 480.  

 

A 2011. évi népszámlálás eredményei szerint Vas megyében a nemzetiségi kérdésekre adott 

válaszok alapján a népesség 5,5%-a vallotta magát valamely hazai kisebbséghez tartozónak. A 

megyében a német, a horvát, a cigány és a szlovén a legnépesebb etnikum, számuk a 

szlovének kivételével nőtt az egy évtizeddel korábbihoz képest.  

 

A kistérség legmeghatározóbb településének, Szentgotthárdnak a lakónépessége 2010.12.31-

én 8.771 fő volt, melynek nagysága az évezred eleje óta fél százalékkal csökkent. 2005-ig 

hullámzó mértékű emelkedés, majd azt követően kismértékű fogyás történt. A város 67,73 

km2 területen helyezkedik el, népessége 2001.12.31-én 8.961 volt, mely lényegesen nem 

változott az évezred eleje óta: A vándormozgalom összességében pozitív hatással volt a város 

népességére, köszönhetően a betelepült gépjárműipar által vonzott szakemberek 

megtelepedésének. A népesség kor és nem szerinti összetétele az egészségügyi ellátás iránti 

igények, szükségletek alapvető meghatározója. Vas megyében a korösszetételre a 14 év 

alattiak számának – az élveszületések számának csökkenéséből következően – folyamatos 

apadása (2004-ben 15%), valamint a 60 éven felüliek számának, arányának növekedése 

(21,3%-ra) jellemző. 
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Forrás: KSH 

 

 
Forrás: KSH 

 

 

A kistérség korszerkezete 2001 és 2010 év vége között jelentősen átrendeződött. 2001. január 

1-jén 2.308 gyermekkorú (0-14 éves) élt itt, mely a népesség 15%-át jelentette. 2010-re a 

gyermekkorúak aránya 12,8%-ra csökkent. (A gyermekkorúak aránya 2001-ben szinte 

megegyezett a régióssal, csakúgy, mint 2010-ben.)  

2001.12.31

Állandó 

népesség 

száma

Állandó 

népesség

ből a 0-14 

évesek 

száma

Állandó 

népesség

ből a 15-

59 évesek 

száma

Állandó 

népesség

ből a 60-x 

évesek 

száma

Állandó 

népessé

gből a 0-

14 

évesek 

aránya

Állandó 

népessé

gből a 

15-59 

évesek 

aránya

Állandó 

népessé

gből a 

60-x 

évesek 

aránya

Alsószölnök 432 70 266 96 16,2% 61,6% 22,2%

Apátistvánfalva 418 63 262 93 15,1% 62,7% 22,2%

Csörötnek 963 182 575 206 18,9% 59,7% 21,4%

Felsőszölnök 678 99 416 163 14,6% 61,4% 24,0%

Gasztony 503 60 287 156 11,9% 57,1% 31,0%

Kétvölgy 151 17 81 53 11,3% 53,6% 35,1%

Magyarlak 824 112 513 199 13,6% 62,3% 24,2%

Nemesmedves 26 10 13 3 38,5% 50,0% 11,5%

Orfalu 68 13 41 14 19,1% 60,3% 20,6%

Rábagyarmat 868 137 529 202 15,8% 60,9% 23,3%

Rátót 267 36 169 62 13,5% 63,3% 23,2%

Rönök 468 89 305 74 19,0% 65,2% 15,8%

Szakonyfalu 393 77 247 69 19,6% 62,8% 17,6%

Szentgotthárd 8 961 1 291 5 876 1 794 14,4% 65,6% 20,0%

Vasszentmihály 378 52 242 84 13,8% 64,0% 22,2%

Szentgotthárdi kistérség 15 398 2 308 9 822 3 268 15,0% 63,8% 21,2%

Nyugat-Dunántúl 1 007 049 156 218 648 448 202 383 15,5% 64,4% 20,1%

Ország összesen 10 209 384 1 658 581 6 502 111 2 048 692 16,2% 63,7% 20,1%

2010.12.31

Állandó 

népesség 

száma

Állandó 

népesség

ből a 0-14 

évesek 

száma

Állandó 

népesség

ből a 15-

59 évesek 

száma

Állandó 

népesség

ből a 60-x 

évesek 

száma

Állandó 

népessé

gből a 0-

14 

évesek 

aránya

Állandó 

népessé

gből a 

15-59 

évesek 

aránya

Állandó 

népessé

gből a 

60-x 

évesek 

aránya

Alsószölnök 392 57 252 83 14,5% 64,3% 21,2%

Apátistvánfalva 392 47 246 99 12,0% 62,8% 25,3%

Csörötnek 904 133 569 202 14,7% 62,9% 22,3%

Felsőszölnök 590 66 383 141 11,2% 64,9% 23,9%

Gasztony 464 59 277 128 12,7% 59,7% 27,6%

Kétvölgy 130 12 78 40 9,2% 60,0% 30,8%

Magyarlak 768 99 476 193 12,9% 62,0% 25,1%

Nemesmedves 20 4 14 2 20,0% 70,0% 10,0%

Orfalu 71 5 48 18 7,0% 67,6% 25,4%

Rábagyarmat 803 101 516 186 12,6% 64,3% 23,2%

Rátót 299 32 202 65 10,7% 67,6% 21,7%

Rönök 440 53 301 86 12,0% 68,4% 19,5%

Szakonyfalu 388 78 247 63 20,1% 63,7% 16,2%

Szentgotthárd 8 771 1 100 5 586 2 085 12,5% 63,7% 23,8%

Vasszentmihály 354 40 221 93 11,3% 62,4% 26,3%

Szentgotthárdi kistérség 14 786 1 886 9 416 3 484 12,8% 63,7% 23,6%

Nyugat-Dunántúl 998 786 134 924 636 025 227 837 13,5% 63,7% 22,8%

Ország összesen 10 060 918 1 453 953 6 346 742 2 260 223 14,5% 63,1% 22,5%
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A 60 évesek és idősebbek száma ugyanakkor a kistérségben 2010-re számottevően 

emelkedett, így ekkor 3.484 időskorú lakosa volt a városnak, 216 fővel több, mint 2001. év 

végén. Arányuk 23,6%-ra emelkedett, mely meghaladta a régiós átlagot, annak ellenére, hogy 

az időszak elején a két mutató még közel azonos volt. E két korosztály átrendeződésének 

következtében módosult az aktív népesség aránya is.  

 

A korosztályok létszámváltozása következtében módosultak az aktívak eltartási terhei is. A 

városban 2009-ben száz aktívra 19 gyermek és 25 időskorú eltartása hárult, szemben az 

évezred elején, amikor a gyermekek mutatószáma 21, az időskorúaké pedig 22 volt. A két 

korosztály arányának közeledése a gyermekkorúak rátájának csökkenéséből, valamint az 

időskorúakénak az átlagosnál nagyobb növekedéséből adódott.  

 

Szembetűnő a kistérségi központban: Szentgotthárdon, hogy a gyermekkorúak számának 

tényleges és a rátákban kifejezésre jutó intenzívebb csökkenése miatt az öregedési index (az 

időskorúak száma a gyermekkorúak százalékában) a 2001. évi 138,96 %-ról kilenc év alatt 

189,54%-ra nőtt, mely a vizsgált időszak egészében kedvezőtlenebb volt a kistérséginél. 

Fontos tehát, hogy a jövőben az egészségügyi és szociális ellátás differenciált szervezését a 

megváltozott korcsoporti összetételhez, az időskorúak szükségleteihez és igényeihez (is) kell 

igazítani.  

 

Egészségi állapot 

 

Az egészség meglétéhez elengedhetetlen: a lakhatás, az oktatás, a társadalmi biztonság, az 

élelem, a jövedelem, a nők jogai, a stabil ökoszisztéma és az egyenlőség. A demográfiai 

trendek, mint az idősek számának és arányának növekedése, az urbanizáció, a krónikus 

betegségek gyakoribbá válása, a mozgásszegénység, a növekvő kábítószer-fogyasztás és 

öngyilkosságok száma, az otthoni, családon belüli erőszak veszélyeztetik az emberek 

egészségét és jólétét. 

 

A lakosság egészségi állapotát a születéskor várható átlagos élettartam a 

csecsemőhalandóságra, a halálozásra és megbetegedésekre vonatkozó adatok elemzése 

alapján jellemezhető. A születéskor várható átlagos élettartam azt fejezi ki, hogy az 

újszülöttek – az adott év halandósági viszonyai mellett - várhatóan hány évet élhetnek meg. 

A Nyugat-Dunántúli régióban fenti indikátor – tekintettel arra, hogy a társadalmi-gazdasági 

körülményekkel szorosan összefügg -, a magyar átlaghoz hasonlítva kedvezőbben alakult, és a 

90-es évek közepétől javuló tendenciát mutat. Vas megyében az 1990. évi adatot alapul véve 

a férfiak és a nők születéskor várható átlagos élettartama egyaránt emelkedett, a nőknél 

látható nagyobb mérvű emelkedés jobb életesélyüket igazolja. A csecsemőhalálozás egyrészt 

a gazdasági – társadalmi - szociális viszonyok, az egészségügyi ellátórendszer, ezen belül az 

anya-csecsemővédelmi ellátás színvonalának, a lakosság egészségi állapotának érzékeny 

tükrözője. A csecsemőhalálozás a régiót alkotó megyék mindegyikében – egymástól eltérő 

mértékben és időpontban - javult. A Vas megyei adatok tartósan a legkedvezőbbek. 
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Epidemiológia 

Szentgotthárdon a lakosság egészségi állapota hasonló az országos mutatókhoz: magas a 

cukorbetegségben, magas vérnyomásban, szív-, és érrendszeri betegségben, elhízásban 

zsíranyagcsere-zavarokban szenvedő betegek száma, valamint nem múlik el év 

öngyilkosságok nélkül sem. A jövőben – a fejlett világhoz hasonlóan – a városban is várható a 

túlsúllyal küszködők és cukorbetegek számának növekedése, a magas vérnyomásban 

szenvedő betegek számának emelkedése, ezen betegségek szövődményeként kialakuló szív-

érrendszeri és egyéb szervi károsodások, melynek okaként a mozgásszegény életmód, a 

helytelen táplálkozási szokások, a dohányzás, alkoholfogyasztás és stressz tehetők felelőssé.  
 

Az egészségügyi ellátással kapcsolatos legfontosabb mutatók: 
 

 
Forrás: KSH 

 

 
Forrás: KSH 

 

A Szentgotthárdi kistérségben jelenleg 9 háziorvos és 2 gyermekorvos dolgozik. A községi 

háziorvosok mindenkit (gyereket/felnőttet) ellátnak, úgynevezett „vegyes körzetek”. A 

kistérséget ellátó mindhárom gyógyszertár Szentgotthárdon található, csakúgy, mint az összes 

130 db működő kórházi ágy. Szentgotthárdon a háziorvosi ellátásban megjelentek és a 

meglátogatottak száma 2010-ben összesen 46.968 fő volt, amely a 2001-es évhez viszonyítva 

(33.252 fő) 41,24%-os növekedést jelent. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy 

Szentgotthárdon növekszik a fogyatékkal élők és a pszichiátriai betegek száma, de az adatok 

emelkedése főként nem szentgotthárdi eredetű, tekintve, hogy a Fővárosi Önkormányzat 

tulajdonában lévő 720 férőhelyes Pszichiátriai Betegek Otthona az ország minden területéről 

fogad pácienseket. 

 

  

2001

Működő 

háziorvosok 

száma 

12.31-én

Működő házi 

gyermekorvosok 

száma 12.31-én

A háziorvosi 

ellátásban a 

megjelentek és a 

meglátogatottak 

száma összesen

A házi 

gyermekorvosi 

ellátásban a 

megjelentek és a 

meglátogatottak 

száma összesen

A háziorvosi 

ellátásban a 

rendelésen 

megjelentek 

száma

A háziorvosi 

ellátásban a 

lakáson történt 

beteglátogatás

Szentgotthárd 4 2 33 252 9 253 30 743 2 509

Szentgotthárdi 

kistérség 9 2 65 312 9 253 59 519 5 793

Nyugat-Dunántúl 516 140 5 332 411 847 230 4 830 763 501 648

Ország összesen 5 104 1 572 53 364 143 10 460 122 48 079 072 5 285 071

2010

Működő 

háziorvosok 

száma 

12.31-én

Működő házi 

gyermekorvosok 

száma 12.31-én

A háziorvosi 

ellátásban a 

megjelentek és a 

meglátogatottak 

száma összesen

A házi 

gyermekorvosi 

ellátásban a 

megjelentek és a 

meglátogatottak 

száma összesen

A háziorvosi 

ellátásban a 

rendelésen 

megjelentek 

száma

A háziorvosi 

ellátásban a 

lakáson történt 

beteglátogatás

Szentgotthárd 5 2 46 968 6 698 45 908 1 060

Szentgotthárdi 

kistérség 10 2 82 377 6 698 80 144 2 233

Nyugat-Dunántúl 497 135 5 942 458 927 246 5 664 976 277 482

Ország összesen 4 898 1 519 56 946 240 10 671 816 54 064 863 2 881 377
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Morbiditás 

A kistérség lakosság morbiditására vonatkozóan viszonylag kevés információval 

rendelkezünk. Az egészségügyi statisztikai kiadványok a háziorvosi és házi gyermekorvosi 

szolgálathoz bejelentkezettek betegségeiről, illetve a gondozóintézetekben kezeltekről 

tartalmaznak információkat, melyek nélkülözik a panasz-, tünetmentes, illetve az 

ellátórendszerben más okból meg nem jelenő személyekkel összefüggő adatokat. Így sem a 

lakosság körében fennálló betegségekről, sem az azok kialakulását befolyásoló tényezőkről, 

körülményekről nem kaphatunk teljes képet. 

 

2011-ben a megbetegedések előfordulási gyakorisága a 19 éven aluliak körében a 

szentgotthárdi kistérségben a legtöbb megbetegedés esetében némi emelkedést mutat a 2007-

es évhez képest.  

 

Az alábbi táblázatban a jelentősebb változásokat tüntettük fel: 
 

Megbetegedések előfordulási gyakorisága a 19 éven aluliak körében 

a szentgotthárdi kistérségben 

Megnevezés 2007 2009 2011 2013 

vér, vérképzőszervi, immunrendszeri betegségek 3,51% 5,09% 6,10% 7,20% 

endocrin, táplálkozási és anyagcsere bet. 2,31% 3,21% 4,60% 5,56% 

mentális és viselkedészavarok 1,20% 1,83% 1,37% 1,30% 

epilepsia 0,81% 0,77% 0,50% 0,54% 

szemizmok, binoc. szemmozgás, alkalm., fénytörés bet. 1,23% 1,46% 1,66% 1,26% 

vezetéses/idegi/egyéb hallásvesztés 0,27% 0,20% 0,25% 0,29% 

magasvérnyomás betegségek 0,23% 0,49% 0,33% 0,29% 

asthma 4,20% 6,39% 7,26% 7,71% 

gyomor-, nyombél-, gastrojej. fekély 0,00% 0,00% 0,17% 0,04% 

intestinalis malabsorptio 0,23% 0,16% 0,33% 0,29% 

atopiás dermatitis 4,74% 7,93% 7,88% 7,45% 

Forrás: KSH 

 

A vér, vérképzőszervi, immunrendszeri betegségek száma jelentős emelkedést mutat: míg 

2007-ben 3,51% volt, addig 2013-ban már 7,2%. Ezen belül is főleg a vashiányos anaemia 

előfordulási gyakorisága jelentős: 2,93%-ról 5,44%-ra nőtt. Emelkedett az endokrin, 

táplálkozási és anyagcsere betegségek száma 2007 óta több, mint a duplájára, 2,31 %-ról 

5,56%-ra, az asthma, és az atopiás dermatitis. 

  



16 

 

 

 
A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 0-18 évesek betegségei 

(2013) 

Betegség (BNO X. kód) 
Kistérség Vas megye 

Fő % Fő % 

A vér és vérképző szervek betegségei és az immunrendszert 

érintő bizonyos rendellenességek (D50-D89) 172 7,20% 3696 8,18% 

 -Vashiányos anaemia (D50) 130 5,44% 1722 3,81% 

 -Véralvadási defektusok (D65.D69) 6 0,25% 112 0,25% 

Endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek (E00-E90) 133 5,57% 2086 4,62% 

 -Diabetes mellitus (E10-E14) 4 0,17% 116 0,26% 

 -Kalóriatöbblet miatti elhízás (E66.0) 20 0,84% 738 1,63% 

Mentális- és viselkedészavarok (F00-F99) 31 1,30% 772 1,71% 

 -Pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedés 

zavarok (F10-F19) 1 0,04% 7 0,02% 

 -Szomatoform rendellenességek (F45) 3 0,13% 15 0,03% 

 -Mentális retardatio (F70-F79) 5 0,21% 126 0,28% 

 -A psychés fejlődés rendellenességei, hyperkineticus, 

magatartási és emocionális zavarok (F80-F93) 8 0,34% 266 0,59% 

Epilepsia (G40) 13 0,54% 370 0,82% 

A szemizmok, a binoculáris szemmozgás, az alkalmazkodás és a 

fénytörés betegségei (H49-H52) 30 1,26% 722 1,60% 

Vakság és csökkentlátás (H54) 1 0,04% 11 0,02% 

Vezetéses típusú, idegi eredetű és egyéb hallásvesztés (H90, H91) 7 0,29% 112 0,25% 

Magasvérnyomás (hypertensív) betegségek (I10-I15) 7 0,29% 247 0,55% 

Asthma (J45) 184 7,71% 3955 8,75% 

Gyomor-, nyombél-, gastrojejunális fekély (K25-K28) 1 0,04% 54 0,12% 

Intestinalis malabsorptio (K90) 7 0,29% 230 0,51% 

 -Coeliakia (K90.0) 5 0,21% 110 0,24% 

Atopiás dermatilis (L20) 178 7,45% 2252 4,98% 

Fiatalkori ízületi gyulladás (M08) 4 0,17% 62 0,14% 

Deformáló hátgerinc-elváltozások (M40-M43) 40 1,68% 606 1,34% 

A csípő és medence juvenilis osteochondrosisa (M91) 5 0,21% 42 0,09% 

Glomerularis betegségek (N00-N08), (N10-N16) 8 0,34% 152 0,34% 

Visszamaradt magzati növekedés és alultápláltság, a rövid 

terhességi időtartammal és alacsony születési súllyal kapcsolatos 

m.n.o. rendellenességek (P05, P07) 36 1,51% 191 0,42% 

Az idegrendszer veleszületett rendellenességei (Q00-Q07) 2 0,08% 12 0,03% 

A keringési rendszer veleszületett rendellenességei (Q20-Q28) 15 0,63% 190 0,42% 

Ajak- és szájpadhasadék (nyúlajak és farkastorok) (Q35-Q37) 3 0,13% 26 0,06% 

A húgyrendszer veleszületett rendellenességei (Q60-Q64) 5 0,21% 89 0,20% 

A csípő veleszületett deformitásai (Q65) 3 0,13% 60 0,13% 

Forrás: KSH 

 

A megyei adatokkal összehasonlítva a vér és vérképző szervek betegségei és az 

immunrendszert érintő bizonyos rendellenességek aránya alacsonyabb, mint a megyei átlag, 

ezen belül viszont a vashiányos anaemia megbetegedések aránya a kistérségben nagyobb. 

Szintén a kistérségben nagyobb arányú az endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek, 

valamint az atopiás dermatitis megbetegedések aránya magasabb, mint a megyei arány. 
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Megbetegedések előfordulási arányai az adott térség háziorvosaihoz 

bejelentkezett 19 évesnél idősebb népessége körében 

  Szentgotthárd város Szentgotthárdi kistérség 

Megnevezés 2007 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 

Háziorvosokhoz bejelentkezett 

19 éven felüliek száma 6 548 12 234 12 301 12 329 11 565 11 368 12 173 11 401 

rosszindulatú daganatok 2,98% 2,79% 3,19% 3,14% 2,73% 3,45% 4,40% 4,02% 

vér, vérképzősz., immunr. 3,60% 1,07% 1,70% 2,11% 2,85% 4,06% 5,27% 7,14% 

pajzsmirigy rendell. 4,55% 1,38% 1,86% 2,25% 3,21% 4,86% 5,70% 5,17% 

diabetes mellitus 11,62% 5,82% 6,27% 6,71% 9,78% 12,25% 11,94% 9,69% 

egyéb endocrin mir.r. 0,09% 0,11% 0,15% 0,13% 0,08% 0,14% 0,70% 0,27% 

lipoprotein-a.cs.rendell. 10,23% 1,93% 2,67% 4,14% 9,40% 13,28% 14,45% 14,47% 

magas vérnyomás 34,82% 23,96% 26,14% 25,84% 32,73% 41,72% 35,15% 36,44% 

ISZB 16,23% 9,85% 9,97% 9,85% 13,10% 18,74% 16,72% 13,58% 

szívbetegségek egyéb formái 2,15% 0,86% 0,81% 1,05% 1,53% 1,95% 2,07% 1,92% 

cerebrovascularis bet. 4,44% 1,99% 2,37% 2,63% 3,50% 4,81% 4,71% 2,09% 

idült alsólégúti bet. 2,98% 3,47% 3,30% 2,00% 2,27% 5,87% 4,06% 3,10% 

asthma 1,53% 0,60% 0,82% 0,84% 1,52% 2,62% 2,44% 2,46% 

gyomor, nyombél, g.j. fekély 2,00% 1,49% 1,24% 1,35% 1,54% 3,47% 2,23% 1,36% 

spondylopathiák 4,46% 2,63% 3,11% 3,91% 4,68% 14,01% 13,45% 15,40% 

osteoporosis 4,75% 1,21% 1,93% 2,60% 3,99% 5,23% 5,17% 4,03% 

 Forrás: KSH 

 

A 19 évesek és a 19 évnél idősebb, háziorvoshoz bejelentkezettek körében 2011-ig jelentősen 

emelkedett a rosszindulatú daganatok, a vér, vérképzőszervi, immunrendszer, a pajzsmirigy 

rendellenességek, a diabetes mellitus, a lipoprotein – anyagcsere rendellenességek, a 

cerebrovascularis betegségek, a spondylopathia. 2013-ban a rosszindulatú daganatos 

megbetegedések előfordulása némileg csökkent, a vér, vérképzőszervi, immunrendszer 

megbetegedés továbbra is, mintegy 2%-t nőtt 2011-hez képest. A pajzsmirigy 

rendellenességek, a diabetes mellitus, a cerebrovascularis megbetegedések aránya csökkent, a 

lipoprotein – anyagcsere rendellenességek megbetegedési aránya nem változott, viszont a 

spondylopathia növekedett. 
 

 

A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 19 évesek és idősebbek betegségei 

(2013) 

Betegség (BNO X. kód) 

Kistérség Vas Megye 

Fő % Fő % 

Rosszindulatú daganatok (C00-C97) 458 4,02% 8 438 3,94% 

A vér és vérképző szervek betegségei és az immunrendszert 

érintő bizonyos rendellenességek (D50-D89) 814 7,14% 10 484 4,90% 

 -Vashiányos anaemia (D50) 446 3,91% 7 101 3,32% 

Pajzsmirigy rendellenességei (E00-E07) 589 5,17% 10 923 5,10% 

Diabetes mellitus (E10-E14) 1105 9,69% 23 183 10,83% 

Egyéb endokrin mirigyek rendellenességei (E20-E35) 31 0,27% 804 0,38% 
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Lipoprotein-anyagcsere rendellenességei és egyéb lipidaemiák 

(E78) 1650 14,47% 28 764 13,43% 

Pszichoaktív szer használata által okozott mentális és 

viselkedészavarok (F10-F19) 93 0,82% 2 184 1,02% 

Schizophrenia, schizotypiás és paranoid (delusiv) 

rendellenességek (F20-F29) 54 0,47% 1 851 0,86% 

Mentális retardatio (F70-F79) 51 0,45% 1 212 0,57% 

Extrapyramidalis és mozgási rendellenességek (G20-G26) 31 0,27% 960 0,45% 

Alzheimer-kór (G30) 2 0,02% 97 0,05% 

Sclerosis multiplex (G35) 19 0,17% 311 0,15% 

Epilepsia (G40) 147 1,29% 2 549 1,19% 

Átmeneti agyi ischaemiás attakok (TIA), rokon syndromák és 

agyi érsyndromák cerebrovascularis betegségekben (G45, 

G46) 174 1,53% 3 583 1,67% 

Vakság és csökkentlátás (H54) 12 0,11% 481 0,22% 

Vezetéses típusú, idegi eredetű és egyéb hallásvesztés (H90, 

H91) 60 0,53% 1 450 0,68% 

Idült rheumás szívbetegségek (I05-I09) 22 0,19% 499 0,23% 

Magasvérnyomás (hypertensiv) betegségek (I10-I15) 4155 36,44% 78 197 36,52% 

Ischaemiás szívbetegségek (I20-I25) 1548 13,58% 24 716 11,54% 

Szívbetegségek egyéb formái közül (I34-I39) 219 1,92% 2 456 1,15% 

Cerebrovascularis betegségek (I60-I69) 447 3,92% 10 329 4,82% 

Idült alsó légúti betegségek közül (J40-J44) 353 3,10% 7 469 3,49% 

Asthma (J45) 281 2,46% 8 169 3,82% 

Gyomor-, nyombél-, gastrojejunális fekély (K25-K28) 155 1,36% 4 669 2,18% 

Nem fertőzéses vékony- és vastagbél gyulladás (K50-K52) 263 2,31% 2 712 1,27% 

A máj betegségei (K70-K77) 174 1,53% 3 325 1,55% 

Seropositiv és egyéb rheumatoid arthritis (M05, M06) 63 0,55% 1 533 0,72% 

Fiatalkori ízületi gyulladás (M08) 0 0,00% 92 0,04% 

Köszvény (M10) 297 2,61% 5 853 2,73% 

Deformáló hátgerinc-elváltozások (M40-M43) 81 0,71% 2 037 0,95% 

Spondylopathiák (M45-M49) 1756 15,40% 39 421 18,41% 

A csontsűrűség és csontszerkezet rendellenességei 

(Osteoporosis) (M80-M85) 459 4,03% 11 827 5,52% 

Glomerularis betegségek, renalis tubulointerstitialis 

betegségek (N00-N08), (N10-N16) 118 1,03% 2 168 1,01% 

Veseelégtelenség (N17-N19) 69 0,61% 1 409 0,66% 

Alkohol okozta mentális és viselkedészavarok 91 0,80% 1 943 0,91% 

Parkinson - kór 24 0,21% 711 0,33% 

A szemlencse betegségei 141 1,24% 3 502 1,64% 

Zöldhályog(glaucoma) (H40-H42) 57 0,50% 1 216 0,57% 

Alkoholos májbetegség (K70) 76 0,67% 1 545 0,72% 

Forrás: KSH 
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Összehasonlítva a megyei adatokkal, a rosszindulatú daganatos betegségek a vér, 

vérképzőszervi, immunrendszer, a pajzsmirigy rendellenességek, a lipoprotein – anyagcsere 

rendellenességek magasabbak a megyei átlagnál, a diabetes mellitus, a cerebrovascularis 

betegségek, és a spondylopathia alacsonyabbak, mint a megyei megbetegedések aránya. 

Fontos azonban megjegyezni, hogy az értékek között kevés helyen van számottevő eltérés, a 

legnagyobb különbség a spondylopathiák típusú megbetegedés aránya között van, ahol 3,01 

%-al kevesebb megbetegedést regisztráltak a kistérségben mint a megyében. A vér és 

vérképző szervek betegségei és az immunrendszert érintő bizonyos rendellenességek esetében 

a Szentgotthárdi Kistérségben több, mint 2%-al több ilyen betegséget regisztráltak a megyei 

értékhez képest.  
 

 

Mortalitás 

A Nyugat-dunántúli Régió népessége 2010.12.31-én 998.786 fő volt. A 90-es évek közepétől 

az ezredfordulóig a lakosság száma csökkenő tendenciát mutatott, majd az azt követő néhány 

évben jelentős növekedés volt tapasztalható. Az emelkedés azonban nem bizonyult tartósnak, 

hiszen 2007-re a régió lakossága egymillió fő alá esett vissza. A folyamatra magyarázatot az 

élveszületések és a halálozások negatív egyenlege ad, a természetes népmozgalmi 

folyamatokból adódó csökkenést pedig a régió kedvező migrációs helyzete sem tudja teljesen 

ellensúlyozni. 

 

Halálozás a halál oka szerint (tényleges lakóhely alapján): 
 

 

0-18 19-X + 

ismeretlen

0-18 19-X + 

ismeretlen

0-18 19-X + 

ismeretlen

férfi 0 34 5 1811 51 18962

nő 0 28 1 1287 47 14697

összesen 0 62 6 3098 98 33659

férfi 0 33 5 1794 50 18757

nő 0 27 1 1260 45 14466

összesen 0 60 6 3054 95 33223

férfi 0 0 1 93 12 756

nő 0 1 0 123 8 1176

összesen 0 1 1 216 20 1932

férfi 0 4 0 55 2 531

nő 0 5 0 22 0 315

összesen 0 9 0 77 2 846

férfi 0 1 3 80 42 856

nő 0 4 4 87 28 838

összesen 0 5 7 167 70 1694

férfi 0 51 2 3014 13 30938

nő 0 68 0 3463 12 36460

összesen 0 119 2 6477 25 67398

férfi 0 8 1 246 24 2529

nő 0 13 1 146 27 1754

összesen 0 21 2 392 51 4283

férfi 0 8 1 603 4 6001

nő 0 9 0 300 4 3539

összesen 0 17 1 903 8 9540

férfi 1 11 21 515 158 5939

nő 0 8 4 265 70 3288

összesen 1 19 25 780 228 9227

férfi 1 118 67 6516 759 67630

nő 141 40 5 799 542 63 252

összesen 1 259 107 12315 1301 130882

ÖSSZES MEGBETEGEDÉSEK 

SZÁMA

A MORBIDITÁS ÉS A 

MORTALITÁS KÜLSŐ OKAI 

(balesetek, öngyilkosságok)

AZ IDEGRENDSZER BETEGSÉGEI

Ország összesen
Szentgotthárdi 

kistérség

ENDOKRIN, TÁPLÁLKOZÁSI ÉS 

ANYAGCSERE-BETEGSÉGEK

A KERINGÉSI RENDSZER 

BETEGSÉGEI

A LÉGZŐRENDSZER BETEGSÉGEI 

MENTÁLIS ÉS 

VISELKEDÉSZAVAROK

DAGANATOK

Ebből rosszindulatú daganatok 

együtt

2001

Nyugat-Dunántúl

AZ EMÉSZTŐRENDSZER 

BETEGSÉGEI
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Forrás: KSH 

 

 
Forrás: KSH 

 

A régióban átlagosan 13.000 ember hal meg évente, amely az országos összhalandósághoz 

képest kedvezőbb, azonban az Európai Unió átlagával történő összehasonlítás alapján 

másfélszeres relatív halálozási kockázat mutatkozik. Közülük a valamilyen betegség okozta 

halálozások száma nem éri el a 300-at. 

 

A régióban (csakúgy, mint a kistérségben) a teljes lakosság körében legtöbben a keringési 

rendszer betegségeiben halnak meg, ezen belül is a különböző ischaemiás szívbetegségek a 

vezető halálok (2010-ben a Szentgotthárdi kistérségben a 109 fő valamilyen keringési 

betegségben elhunyt személy közül 49-en haltak meg ischaemiás szívbetegségben). Ez azt 

jelenti, hogy a kistérségben a valamilyen betegség okozta összhalandóság 44,5%-a a keringési 

rendszer megbetegedéséből adódott. Ugyanezek az adatok régiós viszonylatban 51,3%-ot, 

országosan 50,75%-ot mutatnak. 

 

Mindkét nem esetében második helyen szerepel a rosszindulatú daganatos megbetegedések 

mind a kistérségben (25,7%), mind a régióban (25,7%), mind országosan (25,45%). 

 

 

 

0-18 19-X + 

ismeretlen

0-18 19-X + 

ismeretlen

0-18 19-X + 

ismeretlen

férfi 0 33 4 1 886 45 18 292

nő 0 30 3 1 444 31 14 708

összesen 0 63 7 3 330 76 33 000

férfi 0 31 4 1 839 40 17992

nő 0 29 3 1 416 30 14398

összesen 0 60 7 3 255 70 32390

férfi 0 3 3 131 7 1244

nő 0 8 0 196 6 1692

összesen 0 11 3 327 13 2936

férfi 0 9 2 136 7 1113

nő 0 5 0 191 4 1695

összesen 0 14 2 327 11 2808

férfi 0 0 0 81 21 820

nő 0 2 1 87 16 866

összesen 0 2 1 168 37 1686

férfi 0 46 0 2935 10 29181

nő 0 63 0 3694 9 36619

összesen 0 109 0 6629 19 65800

férfi 0 10 1 328 7 3558

nő 0 6 2 193 10 2679

összesen 0 16 3 521 17 6237

férfi 0 10 0 475 4 4723

nő 0 4 1 283 1 3011

összesen 0 14 1 758 5 7734

férfi 0 12 6 392 85 4611

nő 0 3 6 222 45 2332

összesen 0 15 12 614 130 6943

férfi 0 123 41 6479 464 64673

nő 0 122 33 6444 353 64966

összesen 0 245 74 12923 817 129639

Szentgotthárdi 

kistérség
Nyugat-Dunántúl Ország összesen

DAGANATOK

Ebből rosszindulatú daganatok 

együtt

ENDOKRIN, TÁPLÁLKOZÁSI ÉS 

ANYAGCSERE-BETEGSÉGEK

MENTÁLIS ÉS 

VISELKEDÉSZAVAROK

AZ IDEGRENDSZER BETEGSÉGEI

2010

ÖSSZES MEGBETEGEDÉSEK 

SZÁMA

A KERINGÉSI RENDSZER 

BETEGSÉGEI

A LÉGZŐRENDSZER BETEGSÉGEI 

AZ EMÉSZTŐRENDSZER 

BETEGSÉGEI

A MORBIDITÁS ÉS A 

MORTALITÁS KÜLSŐ OKAI 

(balesetek, öngyilkosságok)
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Harmadik helyen a szentgotthárdi kistérségen a külső okokra visszavezethető korai halálozás 

áll a férfiak és a nők esetében is (6,1%). Ezen haláloki csoport legnagyobb részét a 

járműbalesetek és egyéb balesetek teszik ki, ezt követik a befejezett öngyilkosságok. A 

régióban és országosan azonban a fő halálokok közül az emésztőrendszer betegségei állnak a 

harmadik helyen 5,8 és 5,9%-al.  

 

A régió halálozási viszonyainak vizsgálata során, csökkenő tendencia mellett mindkét nem 

esetében az országos szint alatti halandóság figyelhető meg. A látszólag kedvező helyzetet 

azonban árnyalja, hogy az EU-s halandósági szinthez képest jelentős – férfiak esetében 

átlagosan 30% feletti- többlethalandóság mutatkozik. 

 

Halálozási okok  

Szentgotthárdi 

kistérség (2001) 

Szentgotthárdi 

kistérség (2010) 
Szentgotthárdi 

kistérség (2013) 

Vas megye 

(2013) 

19-x 19-x 19-x 19-x 

Daganatok 

Férfi 13,13% 13,47% 17,18% 15,89% 

Nő 10,81% 12,24% 7,93% 10,80% 

Összesen 23,94% 25,71% 25,11% 26,69% 

Ebből rosszindulatú 

daganatok együtt 

Férfi 12,74% 12,65% 16,74% 15,09% 

Nő 10,42% 11,84% 7,93% 10,52% 

Összesen 23,17% 24,49% 24,67% 25,61% 

Endokrin, táplálkozási és 

anyagcsere-betegségek 

Férfi 0,00% 1,22% 2,20% 1,15% 

Nő 0,39% 3,27% 1,32% 1,64% 

Összesen 0,39% 4,49% 3,52% 2,79% 

Mentális és 

viselkedészavarok  

Férfi 1,54% 3,67% 4,85% 1,44% 

Nő 1,93% 2,04% 4,41% 1,72% 

Összesen 3,47% 5,71% 9,26% 3,16% 

Az idegrendszer 

betegségei  

Férfi 0,39% 0,00% 1,32% 0,60% 

Nő 1,54% 0,82% 0,44% 0,52% 

Összesen 1,93% 0,82% 1,76% 1,12% 

A keringési rendszer 

betegségei 

Férfi 19,69% 18,78% 18,94% 21,12% 

Nő 26,25% 25,71% 21,59% 26,81% 

Összesen 45,95% 44,49% 40,53% 47,93% 

A légzőrendszer 

betegségei 

Férfi 3,09% 4,08% 5,73% 3,59% 

Nő 5,02% 2,45% 2,20% 2,21% 

Összesen 8,11% 6,53% 7,93% 5,80% 

Az emésztőrendszer 

betegségei 

Férfi 3,09% 4,08% 3,08% 3,28% 

Nő 3,47% 1,63% 2,20% 2,30% 

Összesen 6,56% 5,71% 5,28% 5,58% 

A morbiditás és a 

mortalitás külső okai  

Férfi 4,25% 4,90% 3,52% 3,33% 

Nő 3,09% 1,22% 1,32% 1,29% 

Összesen 7,34% 6,12% 4,84% 4,62% 

Forrás: KSH 
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A kistérség leggyakoribb halálozási okai a fenti táblán látható. Legnagyobb arányban, 

40,53%-ban a keringési rendszer betegségeibe halnak bele a kistérségben élők, az arány 2001 

óta csökkent, és a megyei érték alatt van. Nagy arányt képvisel a daganatos betegségek 

halálozási mutatója 25,11%-ot tesz ki, melyekből a rosszindulatú daganatos megbetegedések 

aránya 24,67%. Fontos kiemelni, hogy a daganatos megbetegedések esetében a férfiak 

halálozási aránya 10%-al magasabb, mint a nőké. Magas még a Mentális és viselkedészavarok 

(9,26%) és a légzőrendszer betegségei (7,93%) halálozási aránya is. Előbbi 2001 óta közel a 3 

szorosára emelkedett, utóbbi 2007-ben némi csökkenés után, de a 2001-es értéket nem 

meghaladóan emelkedett, viszont még így is 2%-al a megyei arány felett áll. 
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3. Lakossági probléma- és igényfelmérés 
  

 

3.1. EFI által készített állapotfelmérések értékelése 

 

3.1.1. Módszertani bevezető 

 

A kérdőívezést az Egészségfejlesztési Iroda Szentgotthárd munkatársai és együttműködő 

háziorvosok végezték. Az Egészségfejlesztési Iroda az irodában, munkahelyeken szervezett 

alkalmakon, a kistérség falvaiban, alkalmi kitelepüléseken végzett kérdőívezést. A 

háziorvosok tekintetében 5 háziorvos önként vállalta, hogy betegei között végez kérdőívezést. 

A mintavétel nem volt reprezentatív, de a magas elemszám miatt elemzésre érdemesek a 

kérdőívek, és következtetések levonására is lehetőség van. 

 

A kérdőív felvétele írásos módon történt. A kérdőíves megkeresésre 934 fő válaszolt, melyből 

281 (30,1%) férfi, és 653 (69,9 %) nő volt. A nemi arány alátámasztja azt a tapasztalatot, 

hogy a férfiak kevésbé nyitottak az egészségükkel kapcsolatos tevékenységekben való 

részvételre, amelyet kezelni kell. A járás mind a 16 településéről érkezett kérdőív, a legtöbb 

válaszadó, szám szerint 652 (ez 69,8 %), Szentgotthárdon lakik. 67 fő (7,2 %) 

Rábagyarmaton, 58 fő (6,2 %) Csörötneken lakik.  

 

 
 

 

3.1.2. Általános állapot 

 

A válaszadók több, mint a fele, 57,1 % (533 fő) gondolja úgy, hogy az egészségi állapota jó, 

28,7 % (268 fő) kielégítőnek tartja. Harmadik legmagasabb (9,3 %, 87 fő) azoknak az aránya, 

akik nagyon jónak tartják a saját általános egészségi állapotát. A kérdésre 21 (2,2 %) fő nem 

kívánt válaszolni, és mindösszesen 2 fő, azaz 0,2 % gondolta nagyon rossznak az egészségi 

állapotát. 

 

 

 

12,3%

31,8%

34,6%

15,4%

5,9%

Válaszadók kor szerinti 
megoszlása

18-24 éves

25-39 éves

40-55 éves

56-64 éves

65 év-

  fő százalék 

18-24 
éves 

115 12,3 

25-39 
éves 

297 31,8 

40-55 
éves 

323 34,6 

56-64 
éves 

144 15,4 

65 év - 55 5,9 

Összesen 934 100 
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Kor szerint lebontva a 18-24 éves korosztálynak a 26 %-a nagyon jónak, 60 %-a jónak, 10 %-

a kielégítőnek, 1%-a rossznak tartja általános egészségi állapotát, 3 % pedig nem kívánt a 

kérdésre válaszolni. 

 

25-39 éves korosztálynak a 12 %-a nagyon jónak, 68%-a jónak, 17 %-a kielégítőnek, 1%-a 

rossznak tartja az általános egészségi állapotát, 2 % pedig nem kívánt válaszolni. 

 

A 40-55 éves korosztályt vizsgálva mindössze 5 % tartja nagyon jónak, 61 % jónak, 28 % 

kielégítőnek, 3 % rossznak, tartja az egészségi állapotát. További 3 % nem kívánt válaszolni. 

 

Az 56-64 évesek korcsoportja esetében már csak 3 % tartja nagyon jónak az egészségi 

állapotát, 32 % jónak, 59 % kielégítőnek, 4 % rossznak, és 1 % nagyon rossznak. 1 %-uk nem 

kívánt válaszolni. 

 

A 65 évesek, és fölöttiek 2 %-a nagyon jónak, 31 %-a jónak, 58%-a kielégítőnek, 6%-a 

rossznak tartja az egészségi állapotát. 3 %-uk nem kívánt válaszolni. 

 

A nemek arányában vizsgálva a legtöbben a jó egészségi állapotot jelölték be, 59 % férfi és 56 

% nő gondolta így. 

  

9,3%

57,1%

28,7%

2,4%

0,2%
0,1%

2,2%

Milyen az Ön egészsége 
általában?

nagyon jó

jó

kielégítő

rossz

nagyon rossz

nem tud válaszolni

nem kíván válaszolni

  fő százalék 

nagyon jó 87 9,3 

jó 533 57,1 

kielégítő 268 28,7 

rossz 22 2,4 

nagyon 

rossz 

2 0,2 

nem tud 

válaszolni 

1 0,1 

nem kíván 

válaszolni 

21 2,2 

Összesen 934 100 
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Nemek 

Férfi Nő 

nagyon jó 13% 8% 

jó 
59% 56% 

kielégítő 25% 30% 

rossz 1% 3% 

nagyon rossz 0% 0% 

nem tud 
válaszolni 

0% 0% 

nem kíván 
válaszolni 

2% 2% 

 

3.1.3. Mozgás 

 

A válaszadók többsége, 23,4 % nem kívánt válaszolni a kérdésre. 13,7 % mondta azt, hogy 

nem végzett intenzív testmozgást. 12,4 % 3 napon végzett intenzív testmozgást, 11% pedig 2 

napon. 10 % mondta, hogy a 7 minden napján végez intenzív testmozgást. Alacsony, 

mindössze 4,3 % azoknak az aránya, akik a 7 napból 6-ot intenzív testmozgással töltött.  

 

 

 
 

Kor szerint vizsgálva az alábbi eredményt kaptuk: 

 

A 18-24 éves korosztály 9 %-a nem végzet, 5 %-a 1 napon, 12 %-a 2 napon, 21 %-a 3 napon, 

10 %-a 4 napon, 13 %-a 5 napon, 9%-a 6 napon és 6 %-a 7 napon végzett intenzív 

testmozgást. 3 % nem tudott, 12 % nem kívánt válaszolni. 

 

A 25-39 éves korosztály esetén a legmagasabb az arány,18% azok között, akik nem végeztek 

testmozgást. 7%-a 1 napon1 11%-a 2 napon, 12 %-a 3 napon, 7 %-a 4 napon, 10 %-a 5 napon, 

4 %-a 6 napon, 10 %-a 7 napon végzett intenzív testmozgást. 1 % nem tud válaszolni, 20 % 

pedig nem kívánt. 

13,7%

7,5%

11,1%

12,4%

7,0%9,6%

4,3%

10,1%

0,9%

23,4%

Meg tudná mondani, hogy az elmúlt 7 napban 
összesen hány napot végzett Ön intenzív 

testmozgást?
nem végzett

1 napot

2 napot

3 napot

4 napot

5 napot

6 napot

7 napot

nem tud válaszolni

nem kíván válaszolni

  fő százalék 
nem végzett 128 13,7 

1 napot 70 7,5 

2 napot 104 11,1 

3 napot 116 12,4 

4 napot 65 7,0 

5 napot 90 9,6 

6 napot 40 4,3 

7 napot 94 10,1 

nem tud 
válaszolni 

8 0,9 

nem kíván 
válaszolni 

219 23,4 

Összesen 934 100,0 
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A 40-55 éves korosztály képviselőinek 12 % nem végzett testmozgást. 7 %-uk 1 napon, 13 %-

a 2 és 3 napon, 8 %-a 4 napon, 9 %-a 5 napon, 4 %-a 6 napon, 10 %-a 7 napon végzett 

testmozgást az elmúlt 7 napban. 1 % nem tudott, 22 % pedig nem kívánt válaszolni. 

 

Az 56-64 éves korosztály esetében 15 % az arányuk, akik nem végeztek testmozgást,11 %, 

akik 1 nap, 8 %, akik 2 nap, 3 % akik 3, 4 és 6 nap, 8 %, akik 5 nap, 9 %, akik 7 nap végeztek 

intenzív testmozgást, 39 % nem kívánt válaszolni. 

 

A 65 éves és afölötti korosztálynak mindösszesen 4%-a nem végzett mérsékelt testmozgást, 

9%-a 1, illetve 2 nap végzett, 16%-a 3 nap, 4%-a 5 nap, 4%-a 6 nap, és a legmagasabban az 

összes korosztály közül, 18%-a mind a 7 napon végzett intenzív testmozgást, 35 %-uk pedig 

nem kívánt válaszolni. 

 

  

Meg tudná mondani, hogy az elmúlt 7 napban 
összesen hány napot végzett Ön intenzív 

testmozgást? 

18-24 
éves 

25-39 
éves 

40-55 
éves 

56-64 
éves 65 éves 

nem 
végzett 

9% 19% 12% 15% 4% 

1 5% 7% 7% 11% 9% 

2 12% 11% 13% 8% 9% 

3 21% 12% 13% 3% 16% 

4 10% 7% 8% 3% 0% 

5 13% 10% 9% 8% 4% 

6 9% 4% 4% 3% 4% 

7 6% 10% 10% 9% 18% 

Nem tud 
válaszolni 

3% 1% 1% 0% 2% 

Nem 
kíván 

válaszolni 
12% 20% 22% 39% 35% 

 

Azok, akik úgy válaszoltak az előző kérdésre, hogy végeztek valamennyi intenzív testmozgást 

(a válaszadók 62%-a, 579 fő) azok nagy része, 45,3 %-uk 0-3 órát végeztek intenzív 

testmozgást (az egészséges életmódhoz heti min. 3x1 órát ajánlanak a szakemberek), 15,5 %-

uk pedig 3-6 órát.  

 

Sajnos kevés azoknak az embereknek az aránya, akik több időt töltöttek volna intenzív 

testmozgással egy héten, a 24-72 óra közötti intervallum 10 %-ot tesz ki, ám azt is figyelembe 

kell venni, hogy itt az idő intervallum tágabb, mint az első két kategória esetében.  
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Korosztályonként vizsgálva nem mutatható ki markáns különbség az intenzív testmozgással 

töltött időt tekintve. 

 

Meg tudná mondani, hogy az elmúlt 7 napban összesen mennyi 
időt töltött intenzív testmozgással? 

  
18-24 
éves 

25-39 
éves 

40-55 
éves 

56-64 
éves 65 éves 

0-3 óra 45% 45% 47% 47% 33% 

3-6 óra 16% 13% 17% 14% 24% 

6-12 óra 16% 14% 15% 15% 9% 

12-24 óra 1% 5% 8% 5% 24% 

24-72 óra 11% 8% 11% 15% 6% 

72 óra felett 0% 1% 0% 0% 0% 

Nem tud 
válaszolni 

8% 10% 2% 5% 3% 

Nem kíván 
válaszolni 

2% 3% 0% 0% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,3%

15,5%

14,7%

6,6%

10,2%
0,3%

5,9% 1,6%

Meg tudná mondani, hogy az elmúlt 7 napban 
összesen mennyi időt töltött intenzív 

testmozgással?

0-3 óra

3-6 óra

6-12 óra

12-24 óra

24-72 óra

72 óra felett

Nem tud válaszolni

Nem kíván válaszolni

  fő százalék 

0-3 óra 262 45,3 

3-6 óra 90 15,5 

6-12 óra 85 14,7 

12-24 óra 38 6,6 

24-72 óra 59 10,2 

72 óra 
felett 

2 0,3 

Nem tud 
válaszolni 

34 5,9 

Nem kíván 
válaszolni 

9 1,6 

Összesen 579 100 
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A válaszadók többsége, 38 % az elmúlt 7 nap mindegyikén végzett mérsékelt testmozgást, 

17% pedig 5 napon. Mindössze 4,9 % válaszolt úgy, hogy nem végzett mérsékelt testmozgást. 

 

  
 

Az a 845 fő, aki végzett mérsékelt testmozgást az elmúlt 7 napban, azoknak a többsége, 36,6 

%-uk 0-3 órát, 18,5 %-uk 12-24 órát mozgott összesen. Ahogy az intenzív testmozgásnál, úgy 

ennél a kérdésnél is kevés azoknak az aránya (9,7 %), akik 24-72 órát mozognak  

 

Korcsoportonként vizsgálva a 18-24 évesek 28 %-a mind a 7 napon végzett mérsékelt 

testmozgást, 17 %-uk pedig a 7-ből 5 napon. Legkevesebb arányban azok vannak 3 %-al, akik 

nem végeztek mérsékelt testmozgást. 

 

A 25-39 éves korosztály esetében is azoknak az aránya volt a legmagasabb, 31 %, akik mind a 

7 napon végeztek mérsékelt testmozgást, továbbá 20 %-uk 5 napon végzett. A legalacsonyabb 

itt a 4 napon végzettek aránya volt, 4 %-al. 

 

A 40-55 éves korosztályban szintén a 7 napos testmozgás aránya volt a legmagasabb, 40 % és 

az előzőekhez képest hasonlóan magas, 15 % volt azoknak az aránya, akik 5 napon végeztek 

mérsékelt testmozgást. A legalacsonyabb azok aránya volt (4%), akik 1 napon végeztek 

mérsékelt testmozgást. 

 

Az 56-64 éves korosztálynál is megfigyelhetőek az előzőek, ám itt már 49 % azoknak az 

aránya, akik mind a 7 napon végeztek mérsékelt testmozgást, a legalacsonyabb (2 %) itt is 

azoknak az aránya volt, akik csak 1 nap végeztek mérsékelt testmozgást. 

 

A 65 éves korosztályban már 55 % mondta azt, hogy az elmúlt 7 napban 7szer végzett 

testmozgás, az elmúlt 6 napban pedig 0 % lett az arány. 

 

 

 

 

 

 

 

4,9%
4,9%

11,1%

9,2%

4,8%

16,8%5,7%

37,9%

1,9% 2,7%

Meg tudná mondani, hogy az elmúlt 7 
napban  összesen hány napon végzett Ön 

mérsékelt testmozgást? nem végzett

1 napon

2 napon

3 napon

4 napon

5 napon

6 napon

7 napon

nem tud válaszolni

nem kíván
válaszolni

  fő százalék 

nem végzett 46 4,9 

1 napon 46 4,9 

2 napon 104 11,1 

3 napon 86 9,2 

4 napon 45 4,8 

5 napon 157 16,8 

6 napon 53 5,7 

7 napon 354 37,9 

nem tud 
válaszolni 

18 1,9 

nem kíván 
válaszolni 

25 2,7 

Összesen 934 100,0 
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Meg tudná mondani, hogy az elmúlt 7 napban összesen hány 
napon végzett Ön mérsékelt testmozgást? 

  
18-24 
éves 

25-39 
éves 

40-55 
éves 

56-64 
éves 65 éves 

Nem 
végzett 

3% 7% 5% 3% 0% 

1 10% 5% 4% 2% 7% 

2 11% 13% 10% 12% 5% 

3 12% 8% 11% 6% 5% 

4 5% 4% 5% 5% 7% 

5 17% 20% 15% 14% 20% 

6 5% 5% 7% 7% 0% 

7 28% 31% 40% 49% 55% 

nem tud 
válaszolni 

3% 3% 2% 0% 0% 

nem kíván 
válaszolni 

4% 4% 2% 2% 0% 

 

 

  
 

Korcsoportokra levetítve látható, hogy mindegyik esetben a 0-3 óra közötti mérsékelt 

testmozgási időtartam volt a legnagyobb arányú, leginkább, 47 %-ban az 56-64 éves 

korosztályban és legkevésbé, 33 %-ban a 65 éves korosztályban. Ez után a 3-6 óra aránya volt 

a második legmagasabb. A 65 éves korosztály esetében feltűnően magas, 24 % a 12-24 órás 

mérsékelt testmozgás. 

 

 

 

 

 

 

 

36,6%

12,9%15,3%

18,5%

9,7%

4,6% 2,5%

Meg tudná mondani, hogy az elmúlt 7 napban 
összesen mennyi időt töltött mérsékelt 

testmozgással?

0-3 óra

3-6 óra

6-12 óra

12-24 óra

24-72 óra

Nem tud válaszolni

Nem kíván válaszolni

  fő százalék 

0-3 óra 309 36,6 

3-6 óra 109 12,9 

6-12 óra 129 15,3 

12-24 óra 156 18,5 

24-72 óra 82 9,7 

Nem tud 
válaszolni 

39 4,6 

Nem kíván 
válaszolni 

21 2,5 

Összesen 845 100 
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Meg tudná mondani, hogy az elmúlt 7 napban összesen mennyi 
időt töltött mérsékelt testmozgással? 

  
18-24 
éves 

25-39 
éves 

40-55 
éves 

56-64 
éves 65 éves 

0-3 óra 45% 45% 47% 47% 33% 

3-6 óra 

16% 13% 17% 14% 24% 

6-12 óra 16% 14% 15% 15% 9% 

12-24 óra 1% 5% 8% 5% 24% 

24-72 óra 

11% 8% 11% 15% 6% 

72 óra 
felett 

0% 1% 0% 0% 0% 

Nem tud 
válaszolni 

8% 10% 2% 5% 3% 

Nem kíván 
válaszolni 

2% 3% 0% 0% 0% 

 

3.1.4. Étkezés 

 

Az egészséges életmód egyik elengedhetetlen feltétele a megfelelő táplálkozás. Így a 

megfelelő mennyiségű gyümölcs és zöldség bevitele a szervezetbe hozzájárul az egészséges 

életmódhoz. A válaszadók majdnem fele, 44,9 % fogyaszt gyümölcsöt napi egy alkalommal. 

Magas azoknak az aránya is, akik napi kétszer, vagy annál több alkalommal fogyasztanak 

gyümölcsöt. A kérdésre mindösszesen 2 válaszadó, azaz 0,2 % mondta azt, hogy soha nem 

eszik gyümölcsöt. 

 

 
 

22,7%

44,9%

17,6%

10,8%
3,5%

0,2%

0,3%

Milyen gyakran fogyaszt Ön 
gyümölcsöt?

napi két vagy több
alkalommal

naponta egyszer

legalább hetente
négyszer

legalább hetente
egyszer

ritkábban, mint hetente
egyszer

soha

nem kíván válaszolni

  fő százalék 

napi két vagy 
több alkalommal 

212 22,7 

naponta egyszer 419 44,9 

legalább hetente 
négyszer 

164 17,6 

legalább hetente 
egyszer 

101 10,8 

ritkábban, mint 
hetente egyszer 

33 3,5 

soha 2 ,2 

nem kíván 
válaszolni 

3 ,3 

Összesen 934 100,0 
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A zöldség-, salátafogyasztási szokásokat nézve hasonló eredmények születtek, mint a 

gyümölcsfogyasztást tekintve. A válaszadók 43,1 %-a naponta legalább egyszer fogyaszt 

salátát, vagy zöldséget. 24,3 % mondta azt, hogy egy héten, legalább heti négyszer, 18,5 % 

pedig napi két vagy több alkalommal eszik zöldségféléket. Szintén nagyon kevés azoknak az 

aránya, akik soha (0,2%), vagy csak ritkábban, mint hetente egyszer fogyaszt zöldségeket, 

salátákat. A kérdésre 2 fő (0,2 % nem kívánt válaszolni) 

 

 
A gyümölcs-, vagy zöldséglevek fogyasztása vegyesebb képet mutat. A többség, 33,5 % 

ritkábban, mint hetente egyszer, szintén magas, 26,1 % azoknak az aránya, akik soha nem 

isznak gyümölcs vagy zöldséglevet. Nagyon kevés azoknak az aránya, akik naponta többször 

is isznak, 10 % pedig azoknak az aránya, akik naponta egyszer fogyasztanak gyümölcs vagy 

zöldséglevet. 

 

 

18,5%

43,1%

24,3%

10,7%

2,7%

0,4%

0,2%

Milyen gyakran fogyaszt Ön 
zöldséget vagy salátát?

napi két vagy több
alkalommal

naponta egyszer

legalább hetente
négyszer

legalább hetente
egyszer

ritkábban, mint
hetente egyszer

soha

nem kíván
válaszolni

2,6%

10,0%

7,5%

18,6%

33,5%

26,1%

1,3%
0,4%

Milyen gyakran iszik Ön gyümölcs- vagy 
zöldséglevet?

napi két vagy
több alkalommal
naponta egyszer

legalább hetente
négyszer
legalább hetente
egyszer
ritktábban, mint
hetente egyszer
soha

nem tud
válaszolni
nem kíván
válaszolni

  fő százalék 

napi két vagy 
több alkalommal 

173 18,5 

naponta egyszer 403 43,1 

legalább hetente 
négyszer 

227 24,3 

legalább hetente 
egyszer 

100 10,7 

ritkábban, mint 
hetente egyszer 

25 2,7 

soha 4 0,4 

nem kíván 
válaszolni 

2 0,2 

Összesen 934 100,0 

  fő százalék 

napi két vagy több 
alkalommal 

24 2,6 

naponta egyszer 93 10,0 

legalább hetente 
négyszer 

70 7,5 

legalább hetente 
egyszer 

174 18,6 

ritkábban, mint 
hetente egyszer 

313 33,5 

soha 244 26,1 

nem tud 
válaszolni 

12 1,3 

nem kíván 
válaszolni 

4 0,4 

Összesen 934 100,0 
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A következő kérdés nem csak az általános gyümölcsfogyasztási szokásokat tárja fel, hanem az 

elmúlt 4 hét tendenciáját. Megfigyelhető, hogy az erre a kérdésre adott válaszok lefedik a 

gyümölcsfogyasztási szokásokra vonatkozó válaszokat. A válaszadók többsége, 38 % naponta 

egyszer, 34 %-uk pedig naponta többször fogyasztanak gyümölcsöt, zöldséget. Szintén 

alacsony azoknak az aránya, akik egyáltalán nem (0,1 %), vagy ritkábban, mint hetente 

egyszer (5,9 %) fogyasztanak friss gyümölcsöt, nyers zöldséget. A kérdésre a válaszadók 0,3 

%-a nem tudott, illetve nem kívánt válaszolni. 

 

 
 

Az egészséges életmódhoz nem csak a sok gyümölcs és zöldég elfogyasztása járul hozzá, 

hanem az is, hogy a hagyományos ételeket hogyan készítik el. A válaszadók döntő többsége, 

62,6%-a olajat használ a főzéshez, 30 %-uk pedig olajat és zsírt vegyesen A nagyon olajos és 

zsíros ételek szív és érrendszeri problémákat, a fáradt olaj pedig rákot is okozhat. Az 

előbbieket ki lehet váltani párolt húsok, zöldségek fogyasztásával. 

 

 
 

 

 

 

33,8%

38,2%

18,0%

5,9%

3,3% 0,1% 0,3%
0,3%

Az elmúlt 4 hét során milyen gyakran evett 
akár friss gyümölcsöt, akár nyers zöldséget?

naponta többször

naponta egyszer

két-három naponta

hetente egyszer

ritkábban, mint
hetente egyszer
egyáltalán nem
fogyasztott
nem tud válaszolni

nem kíván
válaszolni

62,6%

4,2%

30,3%

1,0%
0,1%

0,3%

0,3% 0,3% 0,9%

Önök otthon a fözéshez leggyakrabban....

olajat

zsírt/szalonnát

olajat és zsírt vegyesen

vajat

margarint használnak

egyiket sem

nem főznek/sütnek otthon

nem tud válaszolni

nem kíván válaszolni

  fő százalék 

naponta 
többször 

316 33,8 

naponta egyszer 357 38,2 

két-három 
naponta 

168 18,0 

hetente egyszer 55 5,9 

ritkábban, mint 
hetente egyszer 

31 3,3 

egyáltalán nem 
fogyasztott 

1 0,1 

nem tud 
válaszolni 

3 0,3 

nem kíván 
válaszolni 

3 0,3 

Összesen 934 100,0 

  fő százalék 

olajat 585 62,6 

zsírt/szalonnát 39 4,2 

olajat és zsírt 
vegyesen 

283 30,3 

vajat 9 1,0 

margarint 
használnak 

1 0,1 

egyiket sem 3 0,3 

nem 
főznek/sütnek 
otthon 

3 0,3 

nem tud 
válaszolni 

3 0,3 

nem kíván 
válaszolni 

8 0,9 

Összesen 934 100,0 
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3.1.5. Alkoholfogyasztás 

 

Az alkoholfogyasztás bizonyos szinten rendkívül egészségkárosító, és szenvedélybetegséghez 

vezet. Alkoholos állapotban az ember tudata módosult állapotban van, növekszik a 

reakcióideje, és a mozgáskoordinációja is romlik. 

 

A 934 válaszadóból 931-en válaszoltak az alkoholfogyasztás gyakoriságára vonatkozó 

kérdésre. A többség, 53% havonta, vagy kevesebbszer fogyaszt alkohol tartalmú italt, 19 % 

kétszer, vagy négyszer egy hónapban, 18% pedig soha nem fogyaszt alkohol tartalmú italt. A 

legkevesebben, 3 % mondta azt, hogy négynél több alkalommal fogyaszt a héten alkohol 

tartalmú italt. 

 

  
 

Azok, akik isznak, a többségük, 77 %-uk 1 vagy 2 alkoholtartalmú italt fogyaszt el, 18%-uk 3 

vagy 4 db-ot. Mindössze 1% (4 fő) mondja, hogy 10, vagy több alkoholtartalmú italt iszik 

meg azon a napon, amikor iszik. 

 

  
 

18%

53%

19%

7%

3%

Milyen gyakran iszik alkohol 
tartalmú italt? soha

havonta vagy
kevesebbszer

kétszer vagy
négyszer egy
hónapban
kétszer vagy
háromszor egy
héten
négyszer vagy
többször egy
héten

77%

18%

3% 1% 1%

Mennyi alkoholtartalmú italt 
fogyaszt egy olyan napon, 

amikor iszik?

1 vagy 2

3 vagy 4

5 vagy 6

7 vagy 9

10 vagy több

  fő százalék 

soha 166 17,8 

havonta vagy 
kevesebbszer 

489 52,5 

kétszer vagy négyszer 
egy hónapban 

177 19,0 

kétszer vagy 
háromszor egy héten 

70 7,5 

négyszer vagy 
többször egy héten 

29 3,1 

Összesen 931 100,0 

  fő százalék 

1 vagy 2 594 77,4 

3 vagy 4 136 17,7 

5 vagy 6 23 3,0 

7 vagy 9 10 1,3 

10 vagy több 4 ,5 

Total 767 100,0 
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A 767 válaszadó, aki iszik alkoholt, 79%-uk soha nem iszik hat, vagy annál több 

alkoholtartalmú italt egy alkalommal, és alacsony azoknak az aránya is (15 %), akik 

kevesebbszer, mint havonta isznak. 9 személy mondta (1,2 %), hogy hetente iszik hatnál több 

alkoholtartalmú italt. 

  
 

Arra a kérdésre, hogy „az elmúlt évben milyen gyakran érezte, hogy nem bírja abbahagyni az 

ivást, ha már elkezdte?” 97,5 % (748 fő) válaszolta azt, hogy soha nem volt ilyen, 2,5% (19 

fő) pedig kevesebbszer, mint havonta. Arra a kérdésre, hogy „az elmúlt évben milyen gyakran 

érezte, hogy nem bírta teljesíteni azt, amit Öntől elvártak, mert ivott?” 98,4 % (753 fő) 

válaszolta, hogy soha nem érezte, 1,4 % (11 fő), hogy kevesebbszer, mint havonta és 0,2 % (1 

fő) mondta, hogy havonta érezte így. 

 

Szintén kiugró arányú válasz született arra a kérdésre, hogy „Az elmúlt évben milyen gyakran 

volt szüksége egy első italra reggel, hogy elkezdje a napot egy erős italozás után?”, ugyanis a 

767 válaszadó 99,1 %-ának (760 fő) soha nem volt erre szüksége, 0,7 %-nak(5 fő) 

kevesebbszer, mint havonta és 0,1 %-nak (1-1 fő) havonta, illetve naponta érezte ennek 

szükségét. 

 

A kérdésre válaszolók 95,2 %-a (730 fő) soha nem érzett bűntudatot ivás után, 4,6 % (35 fő) 

kevesebbszer, mint havonta és 0,2 % (2 fő) havonta érez bűntudatot az ivás miatt. 764 ember 

közül 95,5 % (730 fő) állította, hogy soha nem fordult elő olyan, hogy nem emlékezett arra, 

mi történt vele az előző este, az italozás után, 4,3 % (33 fő) kevesebbszer, mint havonta és 0,2 

% (1 fő) havonta érezte így. 

 

766 válaszadó közül 97,8 % (749 fő) mondta, hogy nem sérült meg sem saját maga, sem saját 

más az italozás miatt, 1,6 % (12 fő) állította, hogy igen, de ez nem az elmúlt évben, és 0,6 % 

(5 fő) miatt megsérült valaki, vagy saját maga az elmúlt évben. 

 

Arra a kérdésre, hogy „Aggódott-e már rokon, barát, orvos vagy egy egészségügyi dolgozó az 

ivása miatt és javasolta a csökkentést?” 766 válaszadó közül 97,8 % (749 fő) nemleges választ 

adott, 1,3 % (10 fő) azt állította, hogy igen, de nem az elmúlt évben és 0,9 % (7 fő) esetén 

aggódtak az ivás miatt, és javasolták a mérték csökkentését. 

 

 

79%

15%

5%
1%

Milyen gyakran iszik hat vagy annál több 
alkoholtartalmú italt egy alkalommal?

soha

kevesebbszer, mint
havonta

havonta

hetente

  fő százalék 

soha 605 78,9 

kevesebbszer, 
mint havonta 

116 15,1 

havonta 37 4,8 

hetente 9 1,2 

Összesen 767 100,0 
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A kérdőívcsoportot kiértékelve az alábbi eredmények szűrhetők le: 

 

 

 
 

A 932 válaszadó többsége 97 % (901 fő) alacsony kockázatú ivást folytatnak, ahol a javasolt 

beavatkozás a felvilágosítás, az alkohol veszélyeiről, ártalmairól, hatásairól. 

 

Magas kockázatú ivást 3,2 % (30 fő) folytat, a javasolt beavatkozás ebben az esetben rövid 

intervenció, újra értékelés (kétévente).  

0,1 % (1 fő) Ártalmatlan ivást folytat, ahol a javasolt beavatkozás a rövid intervenció, 

rendszeres monitorozás. 

 

3.1.6. Dohányzás 

 

A dohányzás bizonyítottan a legnagyobb kiváltó okozója a halált okozó, rosszindulatú 

daganatos megbetegedéseknek. Aki dohányzik, nagyobb eséllyel betegszik, meg, mint a nem 

dohányzók, emellett környezetükre is káros hatással vannak. Továbbá függőséget is okoz. A 

válaszadók 78 %-a nem dohányzik. Akik viszont dohányoznak, azok többsége, 19 % 

sajnálatos módon naponta teszi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97%

3%

0% 0%

ALKOHOLFOGYASZTÁSI RENDELLENESSÉGEK 
AZONOSÍTÁSI TESZTJE

0-7: Alacsony
kockázatú ivás

8-15: Magas
kockázatú ivás

16-19 pont:
Ártalmas ivás

20- pont:
Alkoholfüggőség
valószínű

Kockázat Fő Százalék 

0-7: Alacsony 
kockázatú ivás 901 96,7 

8-15: Magas 
kockázatú ivás 30 3,2 

16-19 pont: 
Ártalmas ivás  1 0,1 

20- pont: 
Alkoholfüggőség 
valószínű  0 0 
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A nemek arányát vizsgálva a férfiak 26 %-a dohányzik, 73 %-a nem, nőknél pedig 20 %-a 

dohányzik és 80 %-a nem. 

 

Dohányzik-e jelenleg? 

Férfi Nő 

igen, naponta 21% 18% 

igen, 
alkalmanként 

5% 2% 

nem 73% 80% 

Nem válaszolt 1% 0% 

 

Azok közül a dohányosok közül, akik naponta rágyújtanak, a többség, 54 % napi 1-10 darab 

gyárilag sodort cigarettát szív, de magas azoknak az aránya is (39%), akik egy nap 11-20 

alkalommal gyújtanak rá. összehasonlítás képpen egy doboz cigarettában 19 szál található, 

tehát sokan napi egy dobozzal is elszívnak. 

 

  
 

Kézzel sodort cigarettából kevesebbet szívnak, mindössze 35 fő, 1-10 darabot.  

Arra a kérdésre, hogy „Dohányzott-e valaha napi vagy megközelítően napi 

rendszerességgel?” 157 dohányos válaszolt, akiknek a többsége, 66% mondta azt, hogy nem, 

a maradék 34 % igennel felelt. 

 

371 fő válaszolt arra a kérdésre, hogy hány évig dohányzott, vagy hány éve dohányzik napi 

rendszerességgel. 

19,0% 3,0%

77,6%

0,4%

Dohányzik-e jelenleg?

igen, naponta

igen, alkalmanként

nem

Nem válaszolt

54%
39%

7%

Átlagosan hány gyárilag sodort 
cigarettát szív el naponta?

1-10 db

11-20 db

21-30 db

  fő százalék 

igen, naponta 177 19,0 

igen, 
alkalmanként 

28 3,0 

nem 725 77,6 

Nem válaszolt 4 0,4 

Összesen 934 100,0 

  százalék 

1-10 db 54,5 

11-20 db 38,6 

21-30 db 6,8 

Összesen 100 



37 

 

 

A legtöbb válaszadó, 42 % 0-5 éve, de magas, 22 % a 6-10 éve, napi rendszerességgel 

dohányzók aránya is. 10 %-uk 21-30 éve dohányzik napi rendszeresség, ami szintén magas 

arány. 

 

  
 

Említettük, hogy a dohányosok nem csak önmagukra, hanem környezetükre is káros hatással 

vannak, amikor rágyújtanak. A következő kérdés azt vizsgálja, hogy a megkérdezett milyen 

gyakran tartózkodik olyan helyiségben, ahol mások dohányoznak. A kérdésre 902 válasz 

született, a többség a soha, vagy szinte soha választ jelölte be, és örvendetes, hogy azok 

aránya, akik naponta több, mint 5 órát (2 %) valamint a napi 1-5 órát (4 %) jelölték be, a 

legkisebb. 

 

  
Ennél a kérdésnél nem szabad elmenni amellett sem, 2012. január 1-től bevezették a törvényt, 

hogy vendéglátóhelyeken, szórakozóhelyeken, buszmegállókban és aluljárókban és ezek 5 m-

es körzetében betiltották a dohányzást. Valószínű, ha ez ma nem így lenne, jóval magasabb 

lenne azoknak az aránya, akik több időt töltenek el időt azokkal, akik dohányoznak. Volt egy 

erre irányuló kérdés a kérdőívben, mégpedig, hogy nehezére esik-e a válaszadónak, hogy 

megállja dohányzás nélkül ott, ahol tilos. A kérdésre 158 válasz született a 177 válaszból, akik 

úgy válaszoltak, hogy dohányoznak, és nagy részüknek, 87 %-uknak nem esik nehezére ezt 

megállni. 

42,0%

22,4%

10,8%

14,8%

10,0%

Hány évig dohányzott vagy hány éve 
dohányzik napi rendszerességel?

0-5 év

6-10 év

11-15 év

16-20 év

21-30 év

86%

8%
4%

2%

Otthonában milyen gyakran 
tartózkodik olyan helyiségben, ahol 

mások dohányoznak?

soha vagy szinte
soha

naponta
kevesebb mint 1
órát
napaonta 1-5
órát

naponta több
mint 5 órát

  fő százalék 

0-5 év 156 42 

6-10 év 83 22,4 

11-15 év 40 10,8 

16-20 év 55 14,8 

21-30 év 37 10 

Összesen 371 100 

  fő százalék 

soha vagy szinte 
soha 

777 86,1 

naponta kevesebb 
mint 1 órát 

74 8,2 

naponta 1-5 órát 39 4,3 

naponta több mint 5 
órát 

12 1,3 

Összesen 902 100,0 
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A következő kérdéskörben a fagerström-féle nikotin függőséget vizsgáltuk. 

 

157 válaszadó felelt arra a kérdésre, hogy ébredés után mennyi idő telik el, amíg rágyújt. A 

válaszadók többsége, 5-30 perc elteltével már dohányzik, 11 %-nak pedig szinte az az első 

tevékenysége, ugyanis 5 percen belül rágyújt. 

 

 
 

Vizsgáltuk azt is a dohányosok körében, hogy melyik cigarettáról mondanának le a 

legkevésbé, amelyre 157 válasz született, az arány nagyjából egyforma, 45 % mondta, hogy a 

reggeliről nem mondanának le, 55 % pedig azt, hogy bármelyik másikról. 

 

  fő százalék 

Bármely másikról 87 55,4 

A reggeli elsőről 70 44,6 

Összesen 157 100,0 

 

158 dohányzó adott választ arra a kérdésre, hogy hány szál cigarettát szív el egy nap. 51 %-uk 

azt mondta, hogy napi 11-20 szál cigarettát szív el, 35 % pedig 10 alatt. Kevés azoknak az 

aránya, mindössze 1 %, akik 30 szál felett szívnak el egy nap. 

 

 

  

34%

55%

11%

Mennyi idő telik el ébredést 
követően, amíg rágyújt?

31-60 perc

5-30 perc

5 percnél
kevesebb

35%

51%

13%
1%

Hány szál cigarettát szív el egy nap?

10 alatt

11-20

21-30 szál

30 szál
felett

  fő százalék 

31-60 perc 54 34,4 

5-30 perc 86 54,8 

5 percnél kevesebb 17 10,8 

Összesen 157 100,0 

  fő százalék 

10 alatt 56 35,4 

11-20 80 50,6 

21-30 szál 21 13,3 

30 szál felett 1 ,6 

Összesen 158 100,0 
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Arra a kérdésre, hogy a válaszadó több cigarettát szív az ébredést követő órákban, mint 

később 157 válasz érkezett, és a válaszadók 76%-a mondta, hogy nem szív több cigarettát az 

ébredést követő órákban, mint később, 24 % pedig igennel felet, azaz ébredést követően 

többet dohányzik, mint a nap többi részében. 157 főből 151, azaz 96 % abbahagyja a 

dohányzást, ha ágyban fekvő beteg. 

 

A kérdéskör eredménye, hogy a 158 válaszadóból 36 % nagyon enyhe, illetve 39 % enyhe 

nikotinfüggőségben szenved. a 158 emberből 12 % nikotinfüggősége közepes, illetve súlyos, 

valamint 0,6 %, azaz egy fő nagyon súlyos a függőséget tekintve. 

 

   
 

 

3.1.7. Kockázatok 

 

2-es típusú cukorbetegség kockázatának felmérésére 

 

A következő kérdéskört csak a 40 év felettiek töltötték ki, ami összesen 522 főt jelentett. 

Ebből a kor szerinti megoszlásra 484 fő adott választ, az alábbi diagramon látható az arányos 

eloszlásuk. 

35%-uk 45 - 54 év közötti, 31%-uk 55-64 év közötti, 24%-uk 45 év alatti, és 10 %-uk 64 év 

feletti. 

 

 
A 480 felmért személy testtömeg indexe 39%-ban 25-30 kg/m2 között mozog, 37%-uknál 

pedig kisebb, mint 25 kg/m2, 24%-nak pedig nagyobb, mint 30 kg/ m2. 

36%

39%

12%

12%

1%

Nikotinfüggőség
0-2: Nagyon
enyhe

3-4: Enyhe

5: Közepes

6-7: Súlyos

8-10: Nagyon
súlyos

24%

35%

31%

10%

Életkor

45 év alatt

45-54 év
között

55-64 év
között

64 év felett

Nikotinfüggőség Fő Százalék 

0-2: Nagyon enyhe  57 36,1 

3-4: Enyhe 62 39,2 

5: Közepes 19 12,0 

6-7: Súlyos 19 12,1 
8-10: Nagyon 
súlyos 1 0,6 

Összesen 158 100,0 

  fő százalék 

45 év alatt 113 23,3 

45-54 év 
között 

171 35,3 

55-64 év 
között 

150 31,0 

64 év 
felett 

50 10,3 

Összesen 484 100,0 
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A haskörfogatot 140 férfinél és 352 nőnél vizsgálták. A férfiakat tekintve 37 %-nál több, mint 

102 cm, 36 %-nál 94-102 cm és 27 %-nál kevesebb, mint 27 %. Nőknél pedig 60 %-uknál 

több, mint 88 cm, 22 %-nál 80 és 88 cm között mozog, 18 %-nál, pedig kevesebb, mint 80 

cm. 

 

 Férfi fő százalék 

kevesebb, 
mint 94 cm 

37 26,4 

94-102 cm 51 36,4 

több, mint 102 
cm 

52 37,1 

Összesen 140 100,0 

 

Arra a kérdésre, hogy „Végez-e legalább 30 perces fizikai tevékenységet munkaköréből 

adódóan vagy szabadidejében?” 482 válaszadóból 93 % (448 fő) mondta azt, hogy igen, és 7 

% (34 fő) nemleges választ adott. 

 

Szintén 482-en válaszoltak arra a kérdésre, hogy „Milyen gyakran fogyaszt zöldséget, vagy 

gyümölcsöt?”. Itt a válaszadók 82 %-a (395 fő) fogyaszt minden nap gyümölcsöt, 18 %-a 

pedig nem minden nap. 

 

479 válaszadóból 63 % (302 fő) nem szed rendszeresen vérnyomáscsökkentő gyógyszereket, 

37 % (177 fő) rendszeresen szed ilyen szereket. Szintén 479 embernél az esetek 20 %-ban (94 

fő) mértek már magasabb vércukor értéket, 80 %-nál (385 fő) még soha nem mértek 

magasabb vércukor szintet. 

 

482 főből, 64 %-esetében nincs a családtagjai, vagy a közeli rokonságában 1-es, vagy 2-es 

cukorbeteg, 30 % mondta, hogy a szülő, testvér, vagy a saját gyermek között van, tehát a 

közvetlen rokonságnál, 6%-ban pedig a távolabbi rokonságnál (nagyszülő, nagynéni, 

nagybácsi, első unokatestvér) jelent meg a betegség. 

 

 

37%

39%

24%

Testtömeg index (BMI)

kisebb, mint
25 kg/m2

25-30 kg/m2

nagyobb, mint
30kg/m2

  fő százalék 

kisebb, mint 25 kg/m2 177 36,9 

25-30 kg/m2 187 39,0 

nagyobb, mint 30kg/m2 116 24,2 

Összesen 480 100,0 

 Nő fő százalék 

kevesebb, mint 
80 cm 

62 17,6 

80-88 cm 78 22,2 

több, mint 88 cm 212 60,2 

Összesen 352 100,0 
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A kiértékelés eredménye képpen a 478 személy közül 37 %-nak enyhén fokozott kockázata 

van a cukorbetegségre, becslések szerint ekkor 25 főből 1 lesz cukorbeteg 10 éven belül, 28 

%-nak pedig alacsony kockázata, ebben az esetben becslések szerint 100 főből 1 lesz 

cukorbeteg az elkövetkezendő 10 éven belül.  19 %-uk fokozott kockázatnak vannak kitéve, 

amikor becslések szerint 6 főből 1 lesz cukorbeteg 10 éven belül, 14 %-uk pedig magas 

kockázatnak, becslések szerint 3 főből 1 lesz cukorbeteg 10 éven belül. Az igen magas 

kockázat 2%-ot érint, becslések szerint 2 főből 1 lesz cukorbeteg 10 éven belül. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

64%6%

30%

Van-e a családtagjai között, vagy közeli 
rokonságában 1-es, vagy 2-es 
cukorbeteg?

nem

igen: nagyszülő,
nagynéni, nagybácsi,
vagy elsőfokú
unokatestvér
szülő, testvér, vagy
saját gyermek

28%

37%

19%

14%

2%

2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG 
KOCKÁZATÁNAK FELMÉRÉSÉRE

Kevesebb, mint 7
pont: alacsony
kockázat
7-11: enyhén
fokozott kockázat

12-14 fokozott
kockázat

15-20 magas
kockázat

Több mint 20
pont igen magas
kockázat

  fő százalék 

nem 310 64,3 

igen: nagyszülő, 
nagynéni, 
nagybácsi, vagy 
elsőfokú 
unokatestvér 

29 6,0 

szülő, testvér, 
vagy saját 
gyermek 

143 29,7 

Összesen 482 100,0 

  Fő Százalék 

Kevesebb, mint 7 
pont: alacsony 
kockázat 132 27,6 

7-11: enyhén fokozott 
kockázat 176 36,8 

12-14 fokozott 
kockázat 93 19,5 

15-20 magas kockázat 65 13,6 

Több mint 20 pont 
igen magas kockázat 12 2,5 

Összesen 478 100 
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Kardiovaszkuláris kockázatbesorolás  

 

Az 522 főből 3 főnél (0,6 %) figyelhető meg igen nagy kardiovaszkuláris kockázat, 

amelyek az alábbiak lehetnek:  

a) Koronária betegség ÉS diabetes mellitus mikro- vagy makroalbuminúriával, vagy 

metabolikus szindróma, vagy erős dohányzás, vagy krónikus vesebetegség, vagy 

perifériás érbetegség 

b) Akut koronária szindróma 

c) Iszkémiás szívbetegség 

d) Kritikus végtag iszkémia 

 

Az 522 főből 124 főnél (23,8 %) állapítható meg nagy kardiovaszkuláris kockázat. 

 

A páciens nem tartozik az igen nagy kardiovaszkuláris kockázatú kategóriába, és 

a) Klinikailag tünetet képző ateroszklerotikus koronária, cerebrovaszkuláris, vagy perifériás 

érbetegségek 

b) Diabetes mellitus mikro- vagy makroalbuminúriával 

c) Krónikus vesebetegség 

d) Boka/kar index £ 0,9 vagy képalkotó vizsgálattal igazolt klinikailag tünetmentes 

ateroszklerózis és összkoleszterin > 8,0 mmol/l, vagy 

vérnyomás > 180/110 Hgmm, vagy 

testtömegindex > 40 kg/m2, vagy 

becsült GFR < 60 ml/min4, vagy 

familiaritás (korai CV-esemény a családi anamnézisben), vagy 

balkamra-hipertófia 

e) A SCORE kockázatbecslő tábla alapján a 39 évnél idősebb páciens esetén a keringési 

betegség okozta halálozás becsült 10 éves kockázata ≥ 5% 

 

f) Metabolikus szindróma IDF 2009 kritériuma szerint hazai ajánlott haskörfogattal (>102 

illetve 88 cm) 

 

 
A metabolikus szindróma IDF szerinti diagnosztikus kritériumrendszere 
magyar haskörfogat határértékkel 

Centrális elhízás Derékkörfogat: férfiaknál: >102 cm 
nőknél: >88 cm 

Az alább felsorolt körülmények és kóros eltérések közül további kettő 
jelenléte 

Emelkedett trigliceridszint ≥1.7 mmol/L 
vagy kezelés 

Csökkent HDL-koleszterin szint < 1.03 mmol/L férfiaknál 
<1.29 mmol/L nőknél 

vagy kezelés 

Emelkedett vérnyomás ≥130/85 Hgmm 
vagy kezelés 

Emelkedett éhomi vércukorszint ≥5.6 mmol/L 
vagy 2-es típusú cukorbetegség 
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g) A hagyományos keringési betegség kockázati tényezők (dohányzás, hasi elhízás, 

hipertónia, hiperkoleszterinémia, magas LDL-koleszterin-szint, alacsony HDL-koleszterin 

szint) közül legalább 3 jelen van és a „reziduális kockázati tényezők (szénhidrát anyagcsere 

zavar (IFG, IGT) emelkedett triglicerid szint, kóros húgysavérték5, alvási apnoe, erektilis 

diszfunkció, COPD) közül legalább 1 jelen van. 

 

60 főnél közepes kockázatot figyeltek meg, ami a teljesnek a 12 %-a. A páciens nem tartozik 

az igen nagy vagy a nagy kardiovaszkuláris kockázatú kategóriába, ÉS 

 

a) A SCORE kockázatbecslő tábla alapján a 39 évnél idősebb páciens esetén a keringési 

betegség okozta halálozás becsült 10 éves kockázata >1%, ÉS legalább két keringési betegség 

kockázati tényezővel (beleértve a fent felsorolt hagyományos és reziduális kockázati 

tényezőket) bír. 

 

 

3.1.8. Összefüggések 

 

Az alábbi táblázat az egészség – dohányzás összefüggését vizsgálja. Azok, akik nagyon jónak 

gondolják az egészségi állapotukat 71 %-uk nem dohányzik. 24 %-uk naponta dohányzik. Az 

arány egymáshoz közelít azok között, akik rossznak, illetve nagyon rossznak gondolják az 

egészségi állapotukat. A naponta dohányzók 41 %-a rossznak, 50 %-a nagyon rossznak 

gondolja az egészségi állapotát, tehát az arány növekszik, míg a nem dohányzók aránya 

csökken, akik úgy gondolják, hogy rossznak (59 %), illetve nagyon rossznak (50 %) gondolja 

az egészségi állapotát. 

 

Egészség - dohányzás 

 

Nagyon 
jónak 

gondolja 
az 

egészségi 
állapotát 

Jónak 
gondolja 

az 
egészségi 
állapotát 

Kielégítőnek 
gondolja az 
egészségi 
állapotát 

Rossznak 
gondolja 

az 
egészségi 
állapotát 

Nagyon 
rossznak 
gondolja 

az 
egészségi 
állapotát 

Naponta 
dohányzik 

24% 18% 18% 41% 50% 

Alkalmanként 
dohányzik 

5% 3% 3% 0% 0% 

Nem 
dohányzik 

71% 80% 78% 59% 50% 

 

Az alábbi táblázatban látható az egészség – alkoholfogyasztás összefüggését mutatja be. 

Azok, akik nagyon jónak gondolják az egészségi állapotukat, 54 %-uk havonta, vagy 

kevesebbszer iszik alkoholt, 25 %-uk kétszer, vagy négyszer egy hónapban isznak. Az arány a 

rossz egészségi állapotnál változik, itt 45 %-ban azok gondolják rossznak az egészségi 

állapotukat, akik soha nem isznak alkoholt, és akik havonta, vagy kevesebbszer isznak. 

Viszont a nagyon rossz egészségi állapot 50-50 %-ban osztozik azok között, akik havonta, 

vagy kevesebbszer, illetve kétszer, vagy négyszer egy hónapban isznak alkoholt. 
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Egészség - alkoholfogyasztás 

  nagy jó jó kielégítő rossz 
nagyon 
rossz 

Soha nem 
iszik alkoholt 

10% 17% 21% 45% 0% 

Havonta, vagy 
kevesebbszer 
iszik alkoholt 

54% 54% 50% 45% 50% 

Kétszer, vagy 
négyszer egy 
hónapban 
iszik alkoholt 

25% 17% 21% 9% 50% 

Négyszer vagy 
többször egy 
héten iszik 
alkoholt 

3% 4% 2% 0% 0% 

 

Az alábbi táblán az intenzív testmozgás és a dohányzás összefüggéseit tudjuk megvizsgálni. 

Aki nem végzett intenzív testmozgást az elmúlt 7 napban, 73 %-a nem dohányzik és 23 %-a 

naponta dohányzik.  A többi értéket tekintve kirajzolódik egyértelműen, hogy a nem 

dohányozók aránya minden egyes kategóriában a legmagasabb. 

 

Mozgás - dohányzás 

 

nem végzett 
intenzív 

testmozgást 
az elmúlt 7 

napban 

az elmúlt 7 
napban 1 nap 

végzett 
intenzív 

testmozgást 

az elmúlt 7 
napban 2 nap 

végzett 
intenzív 

testmozgást 

az elmúlt 7 
napban 3 nap 

végzett 
intenzív 

testmozgást 

az elmúlt 7 
napban 4 nap 

végzett 
intenzív 

testmozgást 

az elmúlt 7 
napban 5 

nap végzett 
intenzív 

testmozgást 

az elmúlt 7 
napban 6 

nap végzett 
intenzív 

testmozgást 

az elmúlt 7 
napban 7 

nap végzett 
intenzív 

testmozgást 

Naponta 
dohányzik 

23% 7% 12% 20% 22% 23% 18% 23% 

Alkalmanként 
dohányzik 

3% 6% 1% 3% 2% 6% 10% 0% 

Nem 
dohányzik 

73% 87% 88% 76% 77% 71% 73% 77% 
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Az intenzív testmozgás – alkoholfogyasztás összefüggéseit vizsgálva látható, hogy a legtöbbet 

azok mozognak, akik havonta, vagy kevesebbszer isznak alkoholt.  

 

Mozgás - alkoholfogyasztás 

 

nem végzett 
intenzív 

testmozgást 
az elmúlt 7 

napban 

az elmúlt 7 
napban 1 

nap végzett 
intenzív 

testmozgást 

az elmúlt 7 
napban 2 

nap végzett 
intenzív 

testmozgást 

az elmúlt 7 
napban 3 

nap végzett 
intenzív 

testmozgást 

az elmúlt 7 
napban 4 

nap végzett 
intenzív 

testmozgást 

az elmúlt 7 
napban 5 

nap végzett 
intenzív 

testmozgást 

az elmúlt 7 
napban 6 

nap végzett 
intenzív 

testmozgást 

az elmúlt 7 
napban 7 

nap végzett 
intenzív 

testmozgást 

soha nem 
iszik alkoholt 

24,2% 24,3% 12,6% 10,3% 12,3% 13,3% 15,0% 22,3% 

havonta vagy 
kevesebbszer 
iszik alkoholt 

57,8% 42,9% 58,3% 50,0% 41,5% 47,8% 37,5% 46,8% 

kétszer vagy 
négyszer egy 

hónapban 
iszik alkoholt 

11,7% 22,9% 22,3% 25,9% 29,2% 21,1% 27,5% 17,0% 

kétszer vagy 
háromszor 
egy héten 

iszik alkoholt 

4,7% 5,7% 5,8% 11,2% 15,4% 11,1% 15,0% 8,5% 

négyszer 
vagy 

többször egy 
héten iszik 

alkoholt 

1,6% 4,3% 1,0% 2,6% 1,5% 6,7% 5,0% 5,3% 
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3.2. Mental Health Projekt 
 

2010. október 10-én került lezárásra a Mental Health Projekt keretében készített szakértői 

munkaanyag, amely egy helyzetfelmérés és adatbázis a szentgotthárdi Kistérség területén 

valamint Őriszentpéter, Körmend, Vasvár, Szombathely lakosságának egészségi állapotáról és 

szükségleteiről. A Mental Health projekt alapvető küldetése a megelőzésnek a pszicho 

szociális rehabilitációval, mint a mentális egészség megőrzésével és az egyén mindennapi 

szorongásaival foglalkozó multidiszciplináris megközelítéssel történő biztosítása. A 

helyzetfelmérés, adatbázis, célcsoport kijelölés, stratégia létrehozása érdekében kérdőíves 

felmérést végeztek 4 kérdőívvel (nem standardizált) a szentgotthárdi kistérség, vagyis 

Szentgotthárd, Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu, Apátistvánfalva, Csörötnek, 

Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, 

Vasszentmihály, valamint Őriszentpéter, Körmend, Vasvár, Szombathely települések 

lakosságának mentális egészségi állapotáról és szükségleteiről 2010. augusztus-szeptember 

hónapban. 

 

A régió lakosságának mentális egészségi állapotáról és szükségleteiről kérdőíves felmérést 

készítettek: 100 fő gyermekkorú és 100 fő aktív korú 125 kérdésre adott válaszai alapján. Az 

iskoláskorú gyerekek és fiatalok felmérését 34 kérdéses kérdőívvel végezték (az átlagéletkor 

14,09 év, 57 % - 43 % a lány-fiú arány).  

 

Az aktív (20 és 65 év közötti) lakosság lelki, egészségügyi állapotával kapcsolatos felmérés 

keretében 100 fő által kitöltött kérdőív eredményeit értékelték. A felmérésben 78 % nő és 22 

% férfi vett részt. A legnépesebb csoport (33 %) a 30-39 év közöttiek, utána következik az 50-

59 év közöttiek (28 %), 40-49 év közöttiek (21 %), 20 és 39 év közöttiek (15 %), 60 és 65 év 

közöttiek (3 %). A választ adók 74 %-a Szentgotthárd és kistérsége területéről van, 

Őriszentpéterről 3 %, Körmend és kistérsége 3 %, Szombathely 20 %.  

 

A kérdőív első felének kérdései az önértékelési kérdések, a szorongásos zavarokra 

vonatkoztak. Ebből kisderült, hogy a válaszadók 72 %-nál időnként jelentkező fejfájás vagy 

egyéb testi fájdalom vélhetően pszichoszomatikus megbetegedés tünete. Kiemelkedő, hogy a 

vizsgálat időpontjában a válaszolók közül 92 % érezte magát feszültnek időnként. 53 %-a 

időnként szorong attól, hogy valami rossz fog bekövetkezni. 53 %-a időnként nyugtalan, és 

csak nehezen nyugszik meg. 70 %-a szokott időnként szorongani. 76 %-a időnként hamar 

elfárad és kimerült, feltehetően ennek hátterében a burn out (kiégés) áll. 51 %-a nyilatkozott 

úgy, hogy szabadidejében sem képes megszabadulni a gondoktól, nem tud ellazulni. 10 %-nak 

van valamilyen neurotikus betegsége. (6 % klausztrofóbiás, 2 % szociális fóbiás, 2 % 

pánikbeteg). 

 

A kérdőív második fele a depressziós zavarokra vonatkozott. A választ adók 59 %-ánál 

jelentkezik időnként a latens depresszió miatt dekoncentráltság, 61 % időnként reggel 

nehezen kel, amely tény szintén a depresszió egyik tünete is lehet. 73 %-a úgy nyilatkozott, 

hogy időnként szomorú és letört, 62 %-a érzi úgy magáról, hogy időnként indulatos, a választ 

adók 76 %-a érzi úgy, hogy időnként totálisan fáradt, 65 %-uk totálisan kimerült. 

Összességében elmondható a vizsgálat pillanatában a válaszolók 10-14 %-ánál lehetnek 

kifejezetten depressziós tünetek. 
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A 3. kérdőívvel arra keresték a választ, hogy a vizsgált személy hogyan reagál a stresszre és 

tapasztalhatók-e náluk stresszes zavarok tünetei. A választ adók 77 %-a nyilatkozott úgy, 

hogy időnként úgy érzi stresszben van, 57 % nyilatkozott úgy, hogy időnként hazaviszi a 

munkahelyi gondokat. 10 % a vizsgálat idejében a burn out (kiégés) szindrómákat mutatta. A 

válaszolók 13 %-a mindig, 41 %-a időnként úgy érzi, hogy kevésbé hatékonyan és jól végzi a 

munkáját! Okként jelölik meg, hogy 69 %-nál időnként, 3 %-nál mindig túl sok felelősséget 

hárít a munkahely a válaszadóra. A válaszolók 98 %-a nyilatkozott úgy, hogy soha nem 

menekül táppénzre azért, mert már nem bírja a nyomást. Pedig a válaszolók közül 11 % 

nyilatkozott úgy, hogy mindig nehezen lazul el, tehát folyamatos feszültségben telnek a 

napjai, tehát valószínűsíthető, hogy a válaszolók 11 %-a stressz miatt valamilyen betegségben 

szenved. A vizsgálat időpontjában vélhetően a válaszolók 10 %-a manifeszt stressz-beteg. 

 

3.3. Kábítószer fogyasztás   
 

A demográfiai adatok tükrében megállapítható volt, hogy a kábítószer fogyasztó felnőtt korú 

populáció 70 %-a 13-17 éves kor között próbálta ki először, szokott rá a kábítószer 

fogyasztásra. Tehát a kritikus életszakaszban kell a fiatalokat megsegíteni. A kábítószer 

fogyasztás szenvedélybetegség, hátterében generalizált szorongás, a korai anya-gyerek 

kapcsolat súlyos zavarai, érzelmi hiányállapot áll. 42 főnél családrajz vizsgálatot végeztek 

(13-14 é), 12 főnél találtak – családrajz elemzés után – szorongás alapú, neurotikus 

betegségekre utaló jeleket. (közel 30 %, ez magas arány) A kiskorúak lelki 

veszélyeztetettségére nézve figyelemfelhívó (riasztó) adatokat találtak. A Drog 

Szakambulancia Szombathely 2008. évi statisztikája szerint az éves forgalomból (58 fő) 15-

19 év közötti 8 fő volt, ebből 7 fő fiú. Számos vizsgálat bizonyítja, hogy a fiúk, a férfiak 

Magyarországon is - különböző, ma már látható okok miatt is – mentálhigiénésen 

veszélyeztetettebbek, mint a lányok. 
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4. Problématérkép 
 

 Azonnali beavatkozást igénylő problémák  

A probléma 

meghatározása 

A probléma 

megoldásához szükséges 

erőforrás mértéke 

Probléma kezelhetősége 

A hátrányos helyzetű 

csoportok esetében 

halmozott egészségügyi, 

szociális problémák 

kezelése 

Humán szolgáltatók 

fejlesztése – emberi 

erőforrás fejlesztés  

Az érintett humán 

szolgáltatók 

együttműködésével lehet a 

problémán javítani. 

Összehangolt, kistérségi 

szintű egészségfejlesztési, 

prevenciós program 

megvalósítása kiemelt 

figyelemmel a férfiak 

passzivitására, zártságára 

Kistérségi 

egészségfejlesztési terv, 

együttműködési készség, 

és humánerőforrás 

kapacitás bővítés. 

Az egészségügyi és 

szociális szolgáltatók, 

oktatási intézmények, 

önkormányzatok, civil 

szervezetek szorosabb 

együttműködése. 

Tartós stressz, lelki 

panaszok, mobbing és ebből 

eredően a munkahelyi 

kiégés 

Egészségfejlesztési 

programok, motiváció az 

aktív részvételre, 

mozgósítás 

Az egészségügyi és 

szociális szolgáltatók, 

civil szervezetek 

szorosabb 

együttműködése. 

Munkahelyi 

egészségfejlesztési 

programok motiválása, az 

aktív gazdasági szféra 

bevonása, szakmai 

támogatása. Az aktív, 

rendszeres egészségügyi 

ellátást még nem 

igénybevevö célcsoport 

elérése. 

A kistérség lakosságának 

mentális és fizikális 

egészségi állapotának 

javítása. 

Szűrővizsgálatok a korai 

felismerés érdekében, 

prevenciós munka, 

egészséges életmódra 

motiváló eszközök. 

Fontos a tudatos 

előkészítő (közösségi) 

munka. Széleskörű 

összefogás szükséges, az 

intézkedések és 

cselekvések 

egészséghatásának 

megfelelő mérlegelésével 

javítható csak a népesség 

egészsége. 
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 Komplex, nagy volumenű, ágazatot érintő problémák  

A probléma 

meghatározása 

A probléma 

megoldásához szükséges 

erőforrás mértéke 

Probléma kezelhetősége 

Játszóterek, közösségi 

programok megvalósítására 

alkalmas egyéb színterek 

további fejlesztése, 

rekonstrukciója, amely 

hozzájárulhat a lakosok 

hangulat javításához, jobb 

közérzetéhez. 

Infrastrukturális 

beruházások 

megvalósításához 

szükséges anyagi 

erőforrások, mértéke a 

kistérségben meghaladja a 

300 millió forintot. 

Mivel a települési 

önkormányzatok nem 

rendelkeznek a 

beruházáshoz szükséges 

pénztartalékkal kizárólag 

pályázati pénzből tudnák a 

fejlesztéseket 

megvalósítani. 

 

 Jó stratégiával helyben megoldható problémák 

A probléma 

meghatározása 

A probléma 

megoldásához szükséges 

erőforrás mértéke 

Probléma kezelhetősége 

A lakosok egészségtudatos-

környezettudatos 

magatartásának fejlesztése. 

Stratégiai összefogás a 

kistérségi 

egészségfejlesztési terv 

végrehajtása érdekében. 

Fejleszteni kell az 

emberek problémákkal 

való megküzdési 

képességét és az egyéni 

stressz-kezelési módokat. 

Közösségi összefogás 

erősítése. 

A közösségi szereplők 

mozgósítása, az egyes 

szervezetek közötti 

kommunikáció 

támogatása, 

közösségfejlesztési 

programok, civil 

szervezetek fejlesztése 

Az összefogás alapja a 

közös gondolkodás 

elindítása a kistérség 

települései, illetve a 

három szféra képviselői 

között 
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5. Stratégiai terv 
 

5.1. Jövőkép (2030) 
 

„A szentgotthárdi kistérségben valamennyi színtéren tudatos és folyamatos 

egészségfejlesztési, prevenciós tevékenységek zajlanak. Ezek az önkormányzatok, 

munkaadók, egészségügyi, szociális szolgáltatók és civil szervezetek mintaértékű 

együttműködésével valósulnak meg. Az erős helyi közösségekben is támaszt találó lakosság 

egészségtudatosan él, tisztában van az egyéni életmód egészségi állapottal való 

összefüggéseivel, ezáltal javulnak az egészségi állapotot jellemző mutatók is. Az 

életmódváltozások közösségi minták alapján valósulnak meg. Mentálisan és fizikailag is 

egészséges munkavállalókkal a térségi cégek is jobb teljesítményt nyújtanak, kevés a 

hiányzások miatt kiesett munkaóra, nagyobb a munka hatékonysága.” 

 

5.2. Célrendszer 
 

Fejlesztési célok és előfeltételek 

Mit kell fejleszteni Minek érdekében kell fejleszteni Előfeltétel 

1 Intézményi hálózat és 

szakmai humán háttér 

Alapellátás, ÁNTSZ munkatársak, 

védőnők és polgármesterek, jegyzők, 

helyi civilek kapcsolatának erősítése 

Forrás, tematika, fórumok 

optimális részvétellel, közösségi 

tér 

2. Helyi, települési humán 

erőforrás 

Közösségfejlesztés előfeltételeinek 

megteremtésére 

Igény felkeltés, értékek 

hierarchiájának detektálása, 

közösségi együttlétre fordítható 

egyéni idő 

3. Közösségek A szükségletek felismerése és 

megfogalmazása érdekében 

Közösségi részvételi szándék 

4. Helyi tervezési képességek Színtereken az egészségterv 

elkészítésének érdekében 

Közösségi támogatottságú 

célhierarchia, 

5. Egészségtervek 

megvalósítása 

Helyi közösségi kohézió javítása Partnerség- koalíció folyamatos 

működése, probléma térkép, 

cselekvési terv 

6. Egyéni ismeret, tudás szint, 

attitűd 

Kockázatok elkerülése, megelőzése 

és kezelése 

Ismeret és attitűdmérési technikák 

7. Közösségi kohézió Életmód változás közösségi minták 

alapján 

Programok, tevékenységek igény 

szerinti kínálati oldala 

8. Életmód változás közösségi 

minták alapján 

Egészségi állapot javulása, térségi 

egészségtervek megvalósulása 

Szubjektív egészségállapot 

besorolás éves mérése 

9. Egészségi állapot javulása, 

térségi egészségtervek 

elterjedése 

Egyéni munkavégző képesség, 

foglalkoztathatóság, koordinált 

térségi fejlesztések lakossági 

összefogással 

A helyi egészségtervekre épülő 

kistérségi és régiós egészségtervek 

10. Munkavégző képesség, 

foglalkoztathatóság 

Társadalmi egyenlőtlenségek 

csökkentése, versenyképesség 

növelése 

Jó gyakorlatok intézményesülése 
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5.3. Fejlesztési programok színterenként 
 

I. Szocio-kulturális, társadalmi-gazdasági és népegészségügyi színtér: 

 

- A helyzetelemzésben bemutatott társadalmi-demográfiai folyamatok, mutatók alapján 

jól látható, hogy kedvező változás a lakosság szociális helyzetében és ennek 

következményeként az egészségi állapotában, egészségtudatosabb magatartásában 

csak összehangolt, egymásra építkező fejlesztési programokkal, prioritások 

kijelölésével, a lakosság mind szélesebb körének aktív részvételével érhető el. 

 

- Az egészséget az Ottawai Charta ajánlása szerint a mindennapi életerő forrásának 

tekintjük, ezért kiemelten kell törekedni a kistérségben a társadalmi-gazdasági helyzet 

különbségeiből adódó „igazságtalan” egyenlőtlenségek mérséklésére. Lényeges 

feladat a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokhoz tartozó népességre vonatkozó 

ajánlásokat tenni az egészségfejlesztési koncepcióban, amelyek egyrészt a létfeltételek 

javítására, másrészt a „megvalósítható” életmód-változtatás egyénileg szükséges 

vállalására hívják fel a helyi döntéshozók és az érintettek figyelmét. 

 

- Az EFI elindulásával megkezdődött egy fenntartható partnerségi hálózat létrehozása 

az egészségfejlesztés területén, ennek további működtetése és kiterjesztése fontos 

feladat. 

 

- Kiemelt feladat a közösségfejlesztést, egyének összefogását és támogatását végző civil 

szervezetek kialakítása és továbbfejlesztése. 

 

- Közösségi programok szervezése a lakosság számára, amelyek keretében képessé 

válhatnak önérdekük érvényesítésére, különös tekintettel az egészségi állapotukat 

befolyásoló döntések, tényezők, kockázatokkal kapcsolatban. 

 

- Közösségi programok szervezése a lakosság számára, amelyek keretében képessé 

válhatnak az önszerveződés technikáinak elsajátítására. 

 

- A jelenleginél lényegesen többet kell foglalkozni a mentális egészség védelmével, a 

megküzdő képesség fejlesztésével, és segíteni a rászorulóknak. 

 

- Az egészségmegőrzés, az életminőség és az elmagányosodás elkerülése szempontjából 

kiemelten fontos, hogy különösen a kistelepüléseken élők és az időskorúak számára is 

elérhetővé váljanak a szolgáltatások, megfelelő aktivitási lehetőséget, közösségi 

részvételt nyújtson számukra a települési és a kistérségi szolgáltató rendszer 

(Falugondnokok Vas Megyei Egyesületének részvétel továbbra is kiemelten fontos a 

partnerségben). 

 

II. Oktatási-nevelési intézmények színtér: 

 

- Az egészségműveltség nagyon alacsony szintű, amely azonnali beavatkozást igényel 

az óvodákban, iskolákban, hiszen e nélkül a munka világában sem lehet eredményesen 

teljesíteni. 

 

- A lakosság egészségkultúrájának fejlesztése, az egészséginformáció megszerzésének 

lehetősége komplex módon épüljön be az oktatásba. 
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- Az egészségfejlesztési tevékenység szervezeti hátterének fejlesztése valamennyi 

intézményben (egészségfejlesztő teamek létrehozásával). 

 

III. Munkahelyi színtér: 

 

- Munkahelyi egészségfejlesztés kistérségi gyakorlatának feltérképezése, munkahelyre 

szabott programok előkészítése. Azok a vállalatok, melyek aktív megelőzési politikáik 

révén a munkavállalók egészségvédelmébe fektetnek be, konkrét eredményeket érnek 

el: csökkennek a távolmaradásokból eredő költségek, csökken a személyzet 

nagymértékű fluktuációja, nő a fogyasztók elégedettsége és a motiváció, javul a 

minőség és a vállalatok külső megítélése. Ezeket a pozitív hatásokat tovább erősítheti, 

ha egy egészséges munkakörnyezetben a munkavállalókat olyan életmód kialakítására 

ösztönzik, mely javítja általános egészségi állapotukat. 

 

- Munkahelyi egészségfejlesztési programok végrehajtása (a férfiak EFI programokban 

való alacsony részvétele miatt ezen a színtéren is törekedni kell a minél nagyobb 

arányú bevonásukra). 

 

IV. Döntéshozatali színtér: 

 

- Egészségtudatosság növelése érdekében a téma integrálása az önkormányzati helyi 

politikába. 

 

- Döntéshozók és stakeholderek számára tréningek, továbbképzések, workshopok 

szervezése, amely során megismerhetik a multiszektorális egészségközpontú 

közpolitika és a társadalmi egészségfejlesztés összefüggéseit, módszereit. 

 

- Erősíteni szükséges az alapelvek településfejlesztési koncepciókon belüli 

megjelenését, és dokumentumok átdolgozás, aktualizálása, valamint új koncepciók 

kidolgozása során elvárásként kell megfogalmazni az egészségfejlesztés alapelveinek 

beépítését.
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6. Cselekvési program (projektek) 
 

Helyi célokat és helyi feladatokat fogalmaz meg, viszonylag rövid-, belátható időtartamban. A cselekvési tervben minden projekt esetében meg 

kell fogalmaznunk a konkrét válaszokat a Ki?, Kinek?, Mit?, Hogyan?, Miért?, Mikor?, Miből? kérdésekre. A cselekvési programot évente felül 

kell vizsgálni és aktualizálni (következő időpont: 2015. november 30.), de a 2014-20-as Operatív Programok elfogadásának csúszása miatt ezt 

2015. március 31-ig is el kell végezni. 2017. végéig ki kell dolgozni a 2018-2020 közötti cselekvési programot. A cselekvési program 

végrehajtását a kistérségi társulás és az EFI koordinálja. 
 

Színtér/ 

projekt 

sorszáma 

Projektfelelős Célok Célcsoportok Tartalom Várható eredmények Költség igény Időbeli ütemezés 

I/1. Szentgotthárd 

és Térsége 

Önkormány-

zati Társulás 

Falugondno-

kok Vas 

Megyei 

Egyesületé-

nek 

bevonásával 

A mentális egészség megőrzése 

és erősítése a generációk közti 

kapcsolatok javításával 

Térségi lakosság Generációk 

együttműködését célzó 

program (idősek bevonása a 

családok életébe, 

gyerekfelügyelet, fiatalok 

mentorálása, tapasztalatok 

átadása, idősek részére 

digitális készségeket 

fejlesztő programok, 

közösségerősítő programok 

a településeken). Évente 5 

db program min. 25 

résztvevő.  

Kevesebb magányos 

idős lakos, 

generációk 

közeledése, ismeretek 

kölcsönös átadása 

3 900  000 2015-217 

I/2. Családsegítő 

és 

Gyermekjó-

léti Szolgálat 

Közösségfejlesztés, nyári 

időszakban a 

gyermekfelügyelet 

megoldásával a munka és 

családi élet 

összeegyeztetésének 

támogatása 

Térségi iskoláskorú 

gyermekek, hátrányos 

helyzetű családok 

Nyári táborok (évente 2 db 

30 fős) szervezése a 

gyerekfelügyelet és a 

közösségerősítés érdekében. 

A résztvevők kiválasztásánál 

a hátrányos helyzetű 

családok előnyben 

részesülnek 

Gyerekek 

közösségének 

erősítése, szülők 

nyári 

munkavállalásának 

megkönnyítése 

3 000 000 2015-217 

 I/3. Családsegítő 

és 

Gyermekjó-

léti Szolgálat 

Családok egészségfejlesztési, 

életvezetési tudásszintjének 

növelése 

Térségben élő 

családok 

„Szülő klub” program 

indítása: Ismeretterjesztő 

előadások, interaktív 

foglalkozás a témában jártas 

Egyéni kompetenciák 

fejlődnek a résztvevő 

családok körében 

5 400 000 2015-217 
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és a térség jellegzetességeit 

jól ismerő szakértő 

előadásában, vezetésével 

rendszeresen évente 4-4 

alkalommal 3 helyszínen. 

Tervezett témák: alapvető 

egészségügyi ismeretek, 

ortopédiai problémák, 

’Gazdálkodj okosan’, 

Gyermek-nevelési 

problémák, egészséges 

táplálkozás, fogápolás. 

I/4. EFI Szent-

gotthárd 

A mélyszegénységben élők 

körében a járás településein 

egészségügyi szűrések 

elvégzése, életmódváltással 

kapcsolatos tanácsadás 

 

mélyszegénységben 

élők 

A mélyszegénységben élők 

körében a járás településein 

életvezetési tanácsadás, 

öngondoskodás 

képességének fejlesztését 

célzó programok 

megvalósítása, lelki 

egészség védelmére, 

megőrzésére irányuló 

egészségfejlesztési/megelőzé

si programok megvalósítása: 

településenként 1 db 

(összesen évente 15 

alkalommal) program 

lebonyolítása. 

Egyéni kompetenciák 

fejlődnek a résztvevő 

mélyszegénységben 

élők körében 

8 100 000 2015-217 

II/1. EFI Szent-

gotthárd 

Egészségműveltségi program a 

társadalom 

versenyképességének 

növeléséért 

Óvodások, általános 

iskolások, 

középiskolások 

Járási egészségműveltségi 

program kidolgozása és 

kísérleti elindítása (évente 

4x20 fős csoportban: óvoda, 

iskola) 

Egészségtudatos 

viselkedési minták 

megalapozása a 

gyerekkorban 

3 000 000 2015-217 

II/2. Szentgotthárd 

és Térsége 

Önkormány-

zati Társulás 

Az egészségfejlesztés 

intézményi kapacitásainak 

erősítése 

Intézményi 

szakemberek 

Térségi egészségfejlesztő 

team (ek) létrehozása, 

melynek javasolt összetétele 

a következő: 

- intézményvezetők 

- a témában speciális 

képzettséggel rendelkező 

Erősebb szervezeti 

hálózat 

500 000 2015 
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pedagógus 

- az iskolaorvosok, védőnők 

- a testnevelők 

- a szabadidő-szervezők 

- a diákönkormányzatot 

segítő pedagógusok, 

- a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelősök 

- drogügyi koordinátorok 

III/1. EFI Szent-

gotthárd 

koordináció-

jában a 

bekapcsolódó 

munkaadók 

A munkahelyek minőségének 

javítása és a munkaadói-

munkavállalói kapcsolatok 

javítása, kiterjesztése tudatos 

egészségfejlesztési 

tevékenységek végrehajtása 

révén. 

Térségben működő 

vállalkozások, egyéb 

munkaadók és 

alkalmazottjaik (a 

férfiak részvételére 

kiemelt figyelemmel 

kell lenni!) 

- Dohányzás megelőzés és 

dohányzásról való leszokást 

támogató programok 

megvalósítása 

- Drog- és túlzott 

alkoholfogyasztást 

megelőző, tudományosan 

megalapozott 

módszereket és eszközöket 

alkalmazó programok 

megvalósítása; 

- Stresszkezelő, lelki 

egészség megőrzésére 

irányuló egészségfejlesztési 

programok 

megvalósítása; 

- Az egészséges táplálkozás, 

illetve energiaegyensúly 

(táplálkozás és testmozgás 

egyensúlya) megtartása, 

és/vagy visszaállítása 

érdekében kidolgozott 

programok 

megvalósítása, melyek 

eredményesen befolyásolják 

többek között a megfelelő 

folyadékfogyasztást, a 

túlzott só- és energia bevitel 

csökkentését; 

- A rendszeres testmozgást 

Sikeresen 

megvalósított 

egészségfejlesztési 

programok a 

munkahelyi 

színtéren, EFI által 

nem elért lakossági 

csoportok elérése 

50 000 000   2015-217 
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elősegítő szabadidős 

programok megvalósítása, 

melyek 

hangsúlyt helyeznek az 

energiaegyensúlyra  

- Az életvezetési 

kompetenciák fejlesztését 

célzó programok 

megvalósítása; 

- A családi életre való 

felkészülést támogató 

programok megvalósítása;- 

A biztonságos szexuális 

életet elősegítő programok 

megvalósítása; 

- Elsősegély nyújtási és 

balesetmegelőzési 

programok megvalósítása. 

IV/1. Érintett 

önkormány-

zatok 

Összehangolt programok 

kidolgozása a tudatos 

egészségfejlesztés térségi szintű 

megvalósításához 

Teljes lakosság Települési szintű 

egészségtervek készítése 

Stratégiai 

dokumentum 

elkészülése a helyi 

egészségfejlesztéshez 

15 000 000  2015-217 

IV/2. Érintett 

önkormány-

zatok a Vas 

Megyei 

Kormány-

hivatal 

Népegész-

ségügyi 

Szakigazgat-

ási Szerve 

(Körmend) 

bevonásával 

 

Az egészségi állapot 

folyamatos nyomon követése, 

beépítése a helyi politikába 

Érintett 

képviselőtestületek 

Éves képviselőtestületi 

beszámolók tartása a 

települési/kistérségi lakosság 

egészségi állapotáról 

A lakossági egészségi 

állapotáról évente 

információk 

megismerése, 

következtetések 

levonása, akciók 

tervezése 

nincs költség 2015-217 

 

 

 


