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abba a környezetbe, amely számára ez a test kialakult, éppen 

olyan tökéletesen működnék, mint a többi élőlény teste. A 

betegség a szervezetünk és a környezetünk közötti 

diszharmónia kifejeződése.”   
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I. Bevezetés 

 

 

Szentgotthárd Város Egészségügyi koncepcióját (továbbiakban: Koncepció) 2010. évben 128/2010 

számú határozatával fogadta el a Képviselő-testület. Az Egészségügyi koncepció 2009. adatait alapul 

véve-készített egy helyzetelemzést és erre alapítva határozta meg a célkitűzéseket, fejlesztési 

elképzeléseket rögzítette.  

Az elmúlt években jelentősen átalakult az ágazati irányítás és fenntartás rendszere, valamint új 

programok születtek a hazai egészségügy megújítására, jelentős pályázati anyagi források kerültek 

becsatornázásra részben infrastrukturális, részben programok szintjén fejlesztésekre. Megújultak 

rendelők, sikeres programok indultak az egészségmegőrzés érdekében, korszerű eszközök kerültek 

beszerzésre. 

Egy társadalmat – köztük annak kisebb egységét, egy települést – minősít sok egyéb tényező mellett 

az ott élő emberek közérzete, és a közérzetet döntően befolyásoló egészségügyi állapot. 

 

A lakosság egészségügyi állapotának alakulásában az egészségügyi intézményrendszer felelőssége 

nem elhanyagolható. Ezért az egészségügyi intézményrendszernek a leghatékonyabban szolgálnia 

szükséges a lakosság egészségi állapotának megőrzését, a betegségek megelőzését, illetve a 

kialakult betegségek korai felismerését a minél teljesebb gyógyulás érdekében, a gondozást. 

A fentiekben már hivatkozott irányítási és szemléletbeli változások következtében az egészséghez és 

betegséghez való viszony való viszony már nem csupán az egészségügyi ellátó rendszerre és az azt 

fenntartó-működtető hatósági, finanszírozási tengelyre szorítkozik, hanem horizontális szempontok 

mentén is együttgondolkodást – együttműködést kíván a különböző intézményrendszerek között, 

továbbá párbeszédet a társadalom civil csoportjaival. 

 

Fentiekre tekintettel folytatni és bővíteni érdemes a primer prevenciós fókuszú tevékenységeket 

állapotfelméréseket, szűrővizsgálati kampányokat és az egészségnevelést, együttműködve az 

egészségügyi, oktatási, szociális és önkormányzati intézményekkel, gazdasági szereplőkkel, valamint 

a civil szervezetekkel.  

 

A gondozási tengely szekunder prevenciós lehetőség a krónikus betegek összefogása és 

tájékoztatása céljából, akárcsak a függőségekkel való megküzdés segítségére. 

 

Az informatika vívmányainak megfelelő alkalmazásával elsősorban a meglévő rendszerek 

összekapcsolásában vannak tartalékok, önkormányzati hatáskörben, ez a szakellátások és a 

háziorvosi praxisok közötti adatáramlással aknázható ki, nem ritkán elkerülve felesleges és 

párhuzamos vizsgálatokat, melyek a labordiagnosztika vonatkozásában jelenthetnének 

takarékosságot. 

A kistérség, azaz a szentgotthárdi járás egészségügyben érintett valamennyi szereplő javaslatának, 

kezdeményezésének összegyűjtésére és összehangolására a már kialakult, évenkénti két alkalommal 

megtartott megbeszélés – fórum jelleggel – jelenthet megoldást, amennyiben a szereplők komolyan 

veszik és élnek a párbeszéd lehetőségével. 

Megfontolandó lehet egy egészségügyi referens/tanácsos felkérése koordináló hatáskörrel. 

  

A helyzetből fakadó előnyök és hátrányok, erősségek és gyengeségek összevetése mellett 

fogalmozódott meg Szentgotthárd Város 2016. évi Egészségügyi koncepciója 
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II. Az egészségügyi koncepció célja 

 

Jelen Koncepció megalkotásának – a 2010. évben elkészült koncepcióhoz hasonlóan - az a célja, 

hogy helyzetelemzésre alapítottan irányt mutasson az egészségügy fejlesztésének, változásainak 

tekintetében, koordinálva egyben az egyes intézmények közötti feladatellátást, a lehetőségekhez 

mérten csökkentve a felesleges kiadásokat, a minőségi betegellátás szem előtt tartásával. 

 

A Koncepció a helyzetelemzésben bemutatja az elmúlt időszakban végrehajtott egészségügyi 

fejlesztéseket, adatokkal alátámasztottan tünteti fel, majd a lakosság ellátásának területén jelentkező 

betegforgalmi, gondozási vonatkozásokat sorol fel. Az elemzést javaslat követi a jövőbeni továbblépés 

lehetőségeire fókuszál.  

 

A Koncepció nem hagyja figyelmen kívül azt, a világszerte terjedő népegészségügyi szemléletet, 

amelyet informatikai támogatással, valamint a szakdolgozói részvétel megerősítésével és az egyéni 

felelősségvállalás növelésével célszerű támogatni. 

 

Mind az országos, mind pedig a település és kistérség demográfiai adatainak ismeretében is érvényes 

az a tendencia, miszerint az ellátásra szorulók száma és az egészségügyi költségek is növekednek. 

Modellkísérletek zajlanak, amelyek fókuszában a népegészségügyi tevékenység, valamint a 

lakossághoz közeli alapellátás-és szakellátás áll. 

A háziorvosi tevékenység továbbra is OEP-szerződött egészségügyi magán-vállalkozások formájában 

működik.  

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXII törvény 49.§-val 

összhangban, Szentgotthárd Város Önkormányzata az 5/2013. évi határozatával arról döntött, hogy a 

járóbeteg-szakellátás feladatát továbbra is ellátja. Ezen döntés stratégiai helyességét az 

Országgyűlés által 2015-ben elfogadottan, az egészségügyi alapellátásról szóló új kerettörvénye is 

igazolja, ami összhangban az egészségpolitikai fejlesztési irányokkal a lakóhelyhez lehető 

legközelebbi egészségügyi szolgáltatások fejlesztését célozza. 

 

Vas megyében egyedüliként a” Rendelőintézet Szentgotthárd bázisán Kistérségi Egészségfejlesztési 

Iroda ( továbbiakban:EFI) létrehozása” című, TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011 projekt sikerének 

köszönhetően a pályázati időszak lezártával fenntartási időszakba lépett, folytatván egyfelől a 

megelőzéshez kötődő, másfelől a gondozáshoz kötődő szakmai tevékenységet. 

 

Jelen helyzetben tehát szükséges az egészségügyi célok meg –esetleg újrafogalmazása és ezt a célt 

szolgálja a Koncepció elkészítése, mely összhangban a jogszabályi és egészségpolitikai környezettel, 

szorgalmazza az ellátás szereplőinek együttműködését. 
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III. Helyzetelemzés 

 

1.Jogszabályi környezet 

 

Az Egészségügyi Világszervezet „Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem 

csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya" definíciót meghaladva az életminőség 

az alábbiak szerint határozza meg: "Az életminőség az egyén észlelete az életben elfoglalt 

helyzetéről, ahogyan azt életterének kultúrája, értékrendszerei, valamint saját céljai, elvárásai, mintái 

és kapcsolatai befolyásolják. Szélesen értelmezett fogalom, amely bonyolult módon magába foglalja 

az egyén fizikai egészségét, pszichés állapotát, függetlenségének fokát, társadalmi kapcsolatait, 

személyes hitét, valamint a környezet lényeges jelenségeihez fűződő viszonyát." 

 

Az Alaptörvény XX. cikke 1 bekezdése szerint „Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.”  

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 143. §-a meghatározza az egészségügy 

szervezésével és irányításával kapcsolatos feladatok ellátásáért, valamint az ezekkel összefüggő 

jogok gyakorlásáért és kötelezettségek teljesítéséért felelős szervek körét, melyek között nevesíti  a 

helyi önkormányzatokat, valamint meghatározza azok egészségügyi feladatait (152-153. §) 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a rendelkezik a 

települési önkormányzat feladat- és hatásköréről, mely szerint a helyi közügyek, valamint a helyben 

biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokhoz tartoznak. 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. §-a meghatározza a települési 

önkormányzatok feladatait az egészségügyi alapellátás körében 

 

Továbbá  

47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes 

szervezési kérdéseiről 

48/1997. (XII. 17.) NM rendelet A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati 

ellátásról 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának 

egyes kérdéseiről 

49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 

Az egészségügyi alapellátás megerősítésének koncepciója (EMMI) 

 

2.SZENTGOTTHÁRD VÁROS EGÉSZSÉGKÉPE 

 

2.1.Demográfiai adatok 

 

A Szentgotthárdi járás a Nyugat-Dunántúl régióban, Vas megye délnyugati részén helyezkedik el, 

központja Szentgotthárd. A járás össznépessége 15 227 fő volt 2013- ban, területe 255 km2. Az 

említett községi rangú települések a következők: Alsószölnök, Apátistvánfalva, Csörötnek, 

Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Kondorfa, Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, 

Rönök, Szakonyfalu, valamint Vasszentmihály. 

Egy település lakosságának egészségi állapotáról legtöbb információt a demográfiai mutatók adják.  
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Szentgotthárd lakónépessége 2013. január 1-jén 8787 fő volt. 2005-ig hullámzó mértékű emelkedés, 

azt követően viszont kismértékű fogyás történt. Megyei szinten ugyanakkor évről-évre fokozatosan 

csökkent a népesség. A város 67,73 km2 területen helyezkedik el, népsűrűsége lényegesen nem 

változott az évezred eleje óta. A népsűrűség változása a lélekszám alakulását is jól tükrözi. 

 

Az 1. számú táblázat adataiból kitetszik a népesség fogyása, amely az országos 2,37 százalékos 

értékhez képest közel 1,9 százalékkal magasabb. Ez nagyjából megegyezik a megyei 

népességcsökkenés mértékével. Települési szinten a szélsőséges, tíz százalékot megahaladó 

értékektől eltekintve kisebb mértékű, átlagosan 3,8 százalékos csökkenés jelentkezett. 

Népességnövekedés kizárólag Magyarlakon, valamint Rátót, Orfalu, és Nemesmedves településeken 

zajlott le 2003-hoz viszonyítva 

 

 
1.sz. táblázat. Szentgotthárdi járás lakónépességének változása (adatforrás: TeIR – KSH T-

STAR) 

 

2.1.1. A lakosság kor szerinti megoszlás 

 

Az 1. számú ábrán követhető a korosztályok létszámváltozása 2009-2013. közötti időszakban. 

A 0–2 éves korosztály létszáma 2009 és 2013 között összességében több mint 13,5 százalékkal 

csökkent, azonban ha a 2003-as évet tekintjük bázisnak, a visszaesés mértéke már 23,5 százalékos. 

A folyamat a gyermekek számának jelentős visszaesését eredményezte, valamint eredményezi a 

jövőben is. Ennek megfelelően a gyermekkorú fiúk és lányok létszáma 6,7, illetve 9,4 százalékkal 

csökkent a 2009–2013- as időszakban. A gyermekek számának visszaesésével a 15–17 éves 

korosztály esetében is csökkenés jelentkezett, azonban a férfiak esetében kiemelkedően magas – 

több mint tizennyolc százalékos – ennek mértéke (összességében a tizenöt évesek száma 143 fő volt 

2011-ben, míg a tizenhat és tizenhét éves korcsoport 148, illetve 146 lakost számlált). Jelen 

korcsoportbontás legnépesebb kategóriája a 18-59 éves korosztály. Esetükben eltérő kép jelentkezik 

a nemek szerinti bontást vizsgálva: míg a férfiak száma több mint negyedével nőtt, a nők esetében 

23,4 százalékkal esett vissza a vizsgált korosztály létszáma. A 60–64 éves korosztálynál közel azonos 

mértékű, 18-19 százalékos emelkedés zajlott le, amely szintén a társadalom elöregedésére utal. A 65 

évnél idősebbek férfiak száma 2,4 százalékkal nőtt, míg a nőknél egy százalékos csökkenés 

jelentkezett. A vizsgált adatok alapján a járásban tapasztalható elöregedési folyamat a jövőben is 

folytatódni fog 
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1. sz. ábra. Szentgotthárdi járás korösszetétele – korfa, 2011 (adatforrás: Népszámlálás 

2011) 

 

 

2.1.2.Öregedési folyamatok  

 

A 2. számú ábra mutatja az öregedési indexet. – azaz a száz, 14 év alatti lakosra jutó 65 éves kor 

feletti lakosok száma. 2009 és 2013 között Magyarországon mintegy nyolc százalékkal – 110,4-ről 

119,3-ra – nőtt ezen mutató értéke. A növekedés üteme 2,65 százalékkal haladta meg az országos 

átlagot Vas megyében, míg a Szentgotthárdi járásban kilenc százalékkal nőtt a vizsgált mutató. 

Abszolút értékét tekintve is magasabb a megyei, valamint a járási érték: 2013-ban száz gyermekkorú 

lakosra 134 időskorú jutott Vas megyében, míg a Szentgotthárdi járásban az öregedési index értéke 

meghaladja a 150-et, amely az átlagosnál nagyobb mértékben idősödő lakosságra utal 
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1. sz. ábra Az öregedési index alakulása, 2009–2013 (adatforrás: TeIR – KSH-TSTAR) 

 

 

2.1.3.Népmozgalmi adatok 

 

A 3. számú ábrán a természetes népesedési folyamatok ezer főre vetített területi összehasonlító 

vizsgálatához eredménye látható. Magyarországon a természetes fogyás rátája négy ezrelék körül 

stagnál. Vas megyében ez a mutató közel egy ezrelékkel volt magasabb 2003-ban, illetve 2009-ben, 

majd 2011-ig további másfél ezrelékkel nőtt a természetes fogyás mértéke. 2013-ra kismértékben 

javult a népesedési helyzet a megyében. Szentgotthárd járásban mind az országos, mind a megyei 

értékhez képest magasabb a természetes fogyás rátája, és a 2012-es enyhüléstől eltekintve tovább 

nő a szakadék a magasabb területi szintekhez viszonyítva. A 2011-es évet követően 2013-ban újra tíz 

ezrelék fölé emelkedett a természetes fogyás értéke 

 

 
2. sz. ábra A természetes szaporodás, fogyás mértéke (adatforrás: TeIR – KSH-TSTAR) 
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2014-ben az ezer lakosra jutó halálozás a szentgotthárdi járásban 1,58 %-kal emelkedett 1,95 %-kal) 
az előző évhez képest.( 3.számú) ábra  

 

 

 

 
 

3. sz. ábra: Élve születések és halálozások 1000 főre a VMKH Körmendi Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztálya illetékességi területén összesen és a Szentgotthárdi Járásban 
(forrás:VMKH KJH Népegészségügyi Osztály) 

 
A rendelkezésre álló adatok szerint Vas megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály (továbbiakban:VMKH KJH ) illetékességi területén az élveszületések száma 
2015-ben 394 volt (2014-ben 386). 2015-ben 1 csecsemőhalálozás és 4 halvaszülés történt (2014-
ben 2 csecsemőhalálozás és 2 halvaszülés). 
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Elgondolkodtató adatokkal szolgál a 4. számú összehasonlító ábra, az 1000 szülőképesre jutó 
születések és abortuszok száma vonatkozásában. 

 

 

 

4. sz. ábra: Élveszületések és művi abortuszok a VMKH Körmendi Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztálya illetékességi területén összesen és a Szentgotthárdi Járásban 

(forrás:VMKH KJH Népegészségügyi Osztály) 

5.  

 

2.1.4. Vándormozgalom 

 

A Szentgotthárdi térségre jellemző, alapvetően pozitív migrációs folyamatok települési szinten is 

jelentkeznek: 2013-ban a járás tizenhat településéből mindössze hét községben volt negatív a belföldi 

vándorlási egyenleg, s ezek közül csupán Felsőszölnökön haladta meg a -10 ezreléket, azonban azt 

is meg kell említeni, hogy a megelőző években inkább odavándorlás volt jellemző a településre. A 

központi településen, Szentgotthárdon a referenciaévek mindegyikén pozitív egyenleg jelentkezett, 

értéke 2013-ban megközelítette a hét ezreléket. 
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5.sz. ábra A belföldi vándorlás különbözetének ezer lakosra jutó aránya  

(adatforrás: TeIR – KSH-TSTAR) 

 

 

2.2.Természeti környezet  

 

Szentgotthárd igazgatási területének háromnegyed része az Őrségi Nemzeti Parkhoz tartozó 

országos jelentőségű védett terület. Országos jelentőségű fokozottan védett területek Farkasfa 

környékén, a Hársas-patak víztározó alatti részén és a Rábatótfalutól délre lévő erdőségben 

találhatók. Szentgotthárd az Őrség-vendvidék kiemelten fontos érzékeny természeti terület része. A 

város északi erdőterületei és védett területei az Országos Területrendezési Terv alapján az ökológiai 

hálózat része. A védett területek és a Lahn-patak része a  NATURA 2000 európai jelentőségű védett 

területek hálózatának. Helyi jelentőségű védett természeti terület a 13/2002. (III. 28.) ÖKT. Rendelete 

alapján az 1, 15, 17, 23, 24 hrsz-ú ingatlanokat érintő kolostorpark területe. Szentgotthárd környéke 

táji és természeti értékekben igen gazdag. Hatalmas erdőterületei, a vízfolyások és a 

hozzákapcsolódó növénytársulások értékes vizes élőhelyek, ahol számos védett faj él. Emellett az 

ökológiai hálózat fontos elemei (ökológiai folyosók). Az ország legkiegyensúlyozottabb éghajlatú és 

legcsapadékosabb tája, klímája szubalpin 

A város belterületén 671 000 m
2
 közhasználatú zöldterület található, melynek közel egyötöde 

belterületi park.  

 

2.3. Épített környezet 

 

A Szentgotthárdi járás lakásállománya 2003 és 2013 között kismértékben nőtt: 2003-ban 5 949 lakás 

szerepelt az adatbázisban, míg az utolsó vizsgált évben 6 124 volt számuk, amely összességében 

közel három százalékos növekményt jelent. 2009 és 2011 között gyakorlatilag stagnálás volt jellemző, 

a lakásállomány 6 103 és 6 136 között ingadozott. Összevetve a nagyobb térségi adatokkal hasonló 

tendencia jelentkezett, azonban az országos folyamatokra jellemző, hogy 2009 és 2013 között a járási 

értékhez viszonyítva nagyobb mértékű emelkedés zajlott le, valamint folyamatosan nő a 

lakásállomány nagysága. (5. számú ábra) 
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6. sz. ábra Az épített lakások száma (adatforrás: TeIR – KSH-TSTAR) 

 

 

A lakások komfortfokozatáról a leghitelesebb információkat – az önbevallásos adatfelvétel ellenére – a 

népszámlálási adatok szolgáltatják: a 2011-es felmérés alapján a Szentgotthárdi járásban az alacsony 

komfortfokozatú, azaz félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakások aránya (12,5%) az összes 

lakás százalékában magasabb, mint az országos érték (9,3%). Érdemes azonban megemlíteni, hogy 

a két népszámlálás közötti időszakban jelentős mértékű javulás volt tapasztalható országos és járási 

szinten is: ennek mértéke 11%, illetve 10,7% volt ( 

 

2001 és 2011 között jelentős mértékű javulás volt tapasztalható e tekintetben: a járás teljes 

lakásállományát vizsgálva 46,6 százalékos volt az alacsony komfortfokozattal rendelkező lakások 

arányának csökkenése. Összességében a Szentgotthárdi járás minden településén erős javulás 

jelentkezett e tekintetben a két népszámlálás között eltelt időben, a legkisebb csökkenés mértéke is 

közel harminc százalékos volt. (6. és 7. számú ábra) 
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7. sz. ábra Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya, 2001 (Forrás: Népszámlálás 2001) 

 

 

 
8. sz. ábra Az alacsony komfortfokozatú lakások aránya, 2011 (Forrás: Népszámlálás 2011) 

 

Szentgotthárd város önkormányzata tervei között szerepel a lakásállomány további növelése, amelyet 

egyrészről a Fecske Ház hiánya tesz indokolttá, másrészt pedig a térségbe érkező munkavállalók 

lakhatásának megoldása. 
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2.4. Infrastruktúra 

 

A város közlekedési szempontból kedvező helyzetben van. A Székesfehérvártól Rábafüzesig, s onnan 

Ausztriába vezető 8-as számú főút a város szélén lévő csatolt településen halad keresztül. A 

városközponton halad át a felsőszölnöki határátkelőhöz, a szlovén határhoz vezető út. Elkészült az 

Apátistvánfalvát Felsőszölnökkel összekötő út is. A vasúti közlekedést a Szombathely-Szentgotthárdi 

vonal biztosítja – melynek a villamosítása megtörtént. Közvetlen ausztriai összeköttetése is van napi 

több vonatpárral. Helyközi autóbuszjárattal a környező települések és az 54 km-re lévő 

megyeszékhely érhető el. A városban helyi tömegközlekedés nincs, a lakosok gyalog, kerékpárral 

vagy személyautóval oldják meg a közlekedést. A biztonságos kerékpárutak minden bizonnyal még 

tovább erősítenék ezt a típusú közlekedési formát. Erre a rendszeres, naponta gyakorolt 

mozgásformára szükség is lenne a gyermekek megbetegedési adatainak ismeretében. 

Kereskedelmi ellátottság szempontjából kedvező a helyzet a városban. 

A közszolgáltatások és a hivatalos ügyintézés fórumainak egy része a várostól távol található  

(járási földhivatal, kórház 30 km-re). 

 

2.5. Gazdasági környezet, foglalkoztatás 

 

A foglalkoztatással kapcsolatos problémák súlyos terheket róhatnak az egyénre és a társadalom 

egészére egyaránt. A munkahely, a tartós jövedelem hiánya elszegényedéshez, a társadalmi 

kapcsolatok meggyengüléséhez, az ismeretek, a szaktudás erodálásához, egészségkárosodáshoz, az 

életkilátások károsodásához vezet. Az alacsony foglalkoztatottsági szint szűkíti a közteherviselők 

körét, hosszú távon finanszírozhatatlanná teheti a szociális ellátó rendszereket. A munkahely hiánya a 

családi szocializációs hátrányokon keresztül hatással van a következő nemzedék iskolázottságára, 

egész életpályájára.  

A Szentgotthárdon működő gazdasági szervezetek legtöbbje a feldolgozóiparban tevékenykedik.  

Az immár évek óta tartott trendet követve csökkent a mezőgazdaság munkaerőigénye.  

A szolgáltatásban részben a költségvetésből finanszírozott ágazatok (közigazgatás, oktatás, 

egészségügy, szociális ellátás), másfelől pedig az idegenforgalmat kiszolgáló szegmensek ( 

szépségápolás, fogorvosi és fürdőturizmus, valamint a hozzájuk kapcsolódó szállás-és éttremi 

szolgáltatások) 

Az Ipari Park bővítése területén is újabb fejlemények várhatók. 

 

Települési szinten, a 2013-as adatokat vizsgálva jól látható, hogy a munkanélküliek arányában 

közepes mértékű szórás tapasztalható. A legmagasabb arányban Nemesmedvesen vannak jelen 

munkanélküliek, azonban ez mindössze két lakost takar. Ha a lakosságszámot nagyobb sú llyal 

vesszük figyelembe, a legjelentősebbnek Rönök községben tekinthető a nyilvántartott álláskeresők 

aránya, azonban 2009 óta itt is 40 százalékot meghaladó javulás volt tapasztalható. Az említett két 

községtől eltekintve az átlagos települési munkanélküliség (a teljes lakosságra vetítve) három 

százalék, míg a járás egészére vonatkoztatott érték 2,6% (2. táblázat). 

 

2.6. Környezet-egészségügy 

 

Ivóvíz: Szentgotthárd egész területén biztosított a vezetékes ivóvíz, Farkasfa városrészen arzén (As) 

mentesítés is megtörtént 

Szennyvízhálózat a jövő évben a Máriaújfaluban megvalósítandó szennyvízprojekt befejezése után 

tovább javul majd. 

Lakossági szilárd hulladék elszállítása teljesen megoldott, nincs szemétlerakó és a bezárt lerakó 

rekultivációja is megtörtént. A szelektív gyűjtés közel 80%-os, mely országosan is kiemelkedő 

Felszíni vizek  minősége a folyamatos monitoring mellett követhetően megfelelő 

Légszennyezettség mérő állomás által közölt levegőminőségi adatok mindenki által hozzáférhetőek, 

megállapítható, hogy a város levegője kiváló minőségű.  
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2. sz. táblázat A nyilvántartott álláskeresők száma (adatforrás: TeIR – KSH-TSTAR) 
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2.7. Intézmények 

 

2.7.1. Bölcsőde, Óvoda 

 

Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (rövidített neve: SZEOB) intézmény, 

amelynek intézményegységei: Egyesített Óvoda (1 székhely óvodával, és 2  tagóvodával), valamint a 

Tótágas Bölcsőde. Az  Óvodába maximálisan felvehető gyermekek száma összesen: 290 fő, még a 

Bölcsőde intézményegységbe: 68 fő gyermek járhat. Az intézmény fenntartója Szentgotthárd és 

Térsége önkormányzati Társulás 

 

 

2.7.2.Köznevelési intézmények 

 

Szentgotthárdon egy közös igazgatású közoktatási intézmény működik Szentgotthárd és Térsége 

Iskola (SZOI), melynek a fenntartója 2013. január 01. időponttól a KLIK, működtetője Szentgotthárd  

Város Önkormányzata. 

Az Intézmény tagintézményei:  

 Szentgotthárd és Térsége Iskola Vörösmarty Mihály Gimnáziuma; 

 Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolája; 

 Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolája;  

 Szentgotthárd és Térsége Iskola Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája 

 Szentgotthárd és Térsége Iskola Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskolája 

 

Az iskolába maximálisan felvehető tanulólétszám:  

 Gimnázium: 400 fő; 

 Általános iskola:  

 Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó képzés: 890 fő;  

 Sajátos nevelést igénylő tanulók nappali rendszerű általános műveltséget 

megalapozó iskolai oktatás: 50 fő; 

 Alapfokú művészetoktatás: 345 fő;  

 

Szentgotthárd működik a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum III. Béla Szakképző Iskolája is, 

amelybe a maximálisan felvehető tanulói létszáma: 550 fő. 

 

A jelenleg megyei KLIK által fenntartott, Szentgotthárd Város által működtetett Kollégium 40 

férőhelyes. 

 

2.7.3. Kultúra, közművelődés, közélet  

 

A kulturális lehetőségeket a Pannon kapu Kulturális Egyesület, a színház, a mozi,és a Móra Ferenc 

Városi Könyvtár és Múzeum biztosítja. 

 

A helyi közélet fontos része a Városi Televízió, a kábeltévé-hálózat , valamint a havonként megjelenő 

ingyenes önkormányzati újság, melyet minden család megkap.  

 

 

2.7.4. A szociális ellátás intézményei  

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd intézmény fenntartója Szentgotthárd és Térsége 

Önkormányzati Társulás. Az intézmény alaptevékenysége: 
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Életvezetési nehézségek elhárításának és feloldásának elősegítése, segítségnyújtás szociális 
problémák miatt veszélyeztetett, ill. krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak.  A gyermek 
testi, lelki egészségének , családban történő nevelésének segítése; a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése ; a veszélyeztetettséget  észlelő és jelző 
hatékony információs rendszer működtetése. Helyettes  szülői hálózat működtetésével biztosítja  a 
családban élő gyermek átmeneti gondozását , nevelését. 
 

A Városi Gondozási Központ Szentgotthárd a szociális igazgatásról  és a szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény alapján kötelezően ellátandó feladatként szociális étkeztetést, házi 

segítségnyújtást, nappali idősek klubját; önként vállalt feladatként jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást, támogató szolgáltatást és közösségi pszichiátriai alapellátást működtet. 
Az intézmény fenntartója 2005. július 1-től a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás.  
 

A Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd (korábban Fővárosi Pszichiátriai Betegek Otthona) az 

önálló életvitelre nem képes, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek ápolását, gondozását 

végzi. Az intézményben jelenleg 720 fő az ellátotti létszám. A fenntartó változásával lehetőség nyílt a 

Térségből jelentkező igények kielégítésére, az intézmény férőhely arányában fogadja Szentgotthárd 

és környező településekről   

 

2.8.Sport- és szabadidős tevékenység 

 

Több sportegyesület működik a városban. A civil szervezetek szép számmal szerveznek gyalog-illetve 

kerékpár túrákat, kirándulásokat. Az egyik általános iskola tornaterme méreteinél fogva a városi 

sportcsarnok szerepét is betölti, itt rendezik a már komoly hagyományra visszatekintő kézilabda-és 

labdarugó tornákat. A sportcsarnok jelenlegi készültségi állapotában nem alkalmas sportolásra, 

használatban van viszont a műfüves pálya, illetve a tekepálya. 

A vizes sportok kedvelőinek a St.Gotthard Spa & Wellness nyújt egész évben sportolási lehetőséget 

kiegészülve egyéb lehetőségekkel is ( squash, konditerem, sószoba). 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban sportreferens tevékenykedik, koordinálva a 

városban és vonzáskörzetében megvalósuló programokat. Kapcsolata az EFI-vel megfelelő, a városi 

sportnap keretében szervezése és elbonyolítása is közös munka eredménye volt. 

 

2.9. Önkormányzati támogatás 

 

Ahhoz, hogy Szentgotthárd tartsa, illetve a jövőben növelje a születésszámot, az Önkormányzat több 

vonatkozásban is támogatást is biztosít: 

- munkahelyek megtartása és teremtése (Ipari Park bővítése), 

- letelepedést segítve az első lakáshoz jutók támogatása, lakásépítések ösztönzése 

- kiépített intézményrendszer (bölcsődei ellátás, óvodai ellátás, általános-középiskolai ellátás) 

- kiépített egészségügyi rendszer (háziorvosi ellátás, fogorvosi ellátás, szakorvosi ellátás, EFI, 

orvosi ügyelet) 

- megfelelő szabadidős tevékenységek biztosítása (St. Gotthard Spa & Welness, PKKE, 

Csákányi Filmszínház, Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, Műfüves pálya, Tekepálya 

stb.).  

 

 

3. A lakosság egészségi állapota 

 

3.1. Morbiditás – megbetegedések a szentgotthárdi kistérségben 

 

A lakosság egészségi állapotára vonatkozóan a háziorvosi megbetegedési jelentések és a halálozási 

statisztika szolgál adatokkal. A reális kép nyerését nehezíti, hogy a város állandó lakosságának 8,3 %-

át a Pszichiátriai betegek Otthonának lakói adják. Speciális helyzetüknél fogva (erős hatású 
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gyógyszerek tartós szedése, dohányzás nagy aránya stb.) megbetegedéseik és halálozásuk oka eltér 

az átlag-lakosságétól.  

 

A 19 éven aluliak körében 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.(3. számú táblázat) 

 

 

 
3. sz. táblázat A szentgotthárdi kistérség összehasonlító morbiditási adatai a 19. éven 

aluliak körében  (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. (4. 

számú táblázat) 
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4. sz. táblázat A szentgotthárdi kistérség összehasonlító mortalitási adatai felnőtt lakosság 

körében (Forrás:KSH) 

 

3.2.Mortalitás - halálozás a szentgotthárdi kistérségben 

 

A Szentgotthárdi kistérségben a csecsemőhalandóság az országos viszonylatban kedvező helyzetű 

régión belül is a legalacsonyabb szintű. 

 

A kistérség leggyakoribb halálozási okai az 5. számú táblázatban kerültek összefoglalásra. 

Legnagyobb arányban, 40,53%-ban a keringési rendszer betegségeibe halnak bele, 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 légző-rendszer 

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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5.sz. táblázat A szentgotthárdi kistérség összehasonlító mortalitási adatai felnőtt lakosság körében ( 

Forrás:KSH) 

 

A standardizált halálozási hányados (továbbiakban:SHH) érték akkor 1,0, ha az országoshoz 

viszonyítva a várható esetszámok megegyeznek a bekövetkezett halálesetek számával. Ha kisebb 1-

nél, akkor kevesebb haláleset történt a várhatónál. A standardizálás lényege, hogy mintha azonos 

korösszetételű lenne az adott területi egység az országéval és így  összehasonlíthatóvá válnak az 

adatok. 

Az elsődleges megelőzéssel befolyásolható, elkerülhető halálozás a szentgotthárdi járásban 

férfiaknál mutat többletet (SHH 1,16-1,31 szignifikáns), nőknél a várhatónál alacsonyabb volt az 

esetek száma (SHH 0,79-0,90 között). A dohányzással összefüggő halálozás nőknél minden 

járásban kevesebb volt a várhatónál, férfiaknál a szentgotthárdi és vasvári járásban mutat többletet az 

SHH 1,08-1,11 (szignifikáns). Az alkoholfogyasztással összefüggő halálozás nőknél SHH 0,85-

1,12 (nem szignifikáns), férfiaknál a vasvári és szentgotthárdi járásban statisztikailag bizonyítottan 

jelentős többletet mutat, SHH 1,63-1,43 (szignifikáns) (9.számú ábra) 
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9. sz. ábra 2009-2013 között megfigyelt esetek a VMKH Körmendi Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztálya illetékességi területén (forrás: HaMIR – OTH, 2015) 

 

 

 

 

IV.AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER 

 

1.Az egészségügyi alapellátás 

 

Magyarországon is az egészségügyi ellátáson belül alapellátás megerősítése a cél az egészségügyi 

kormányzat számára. Az megerősített és olajozottan működő alapellátási rendszereknek 

köszönhetően jobb lehet lakosság egészségi állapota. Célja, hogy a betegeket alacsonyabb 

progresszivitási szinten, a lakóhelyük közelében, az ellátásnak leginkább megfelelő, költséghatékony 

formában kezeljék.  

Az Országgyűlés által 2015-ben elfogadott, korábban hivatkozott egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény meghatározza az alapellátás-szervezés helyi önkormányzati felelősségi 

területeit. 

Az említett törvény szerint „Az egészségügyi alapellátás biztosítja, hogy a beteg a lakóhelyén, illetve 

annak közelében választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, 

folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön, nemétől, korától és betegsége természetétől 

függetlenül.” A jogszabály részletezi az egészségügyi alapellátás feladatait is, melyek a következőek: 

 az ellátott lakosságra vonatkozó, a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló 

ellátás, 

 az egyén egészségi állapotának figyelemmel kísérése (rendszeres állapotfelmérés), valamint 

egészségügyi felvilágosítása, nevelése, egészségfejlesztése, egészségtervezésének 

támogatása, 

 a kompetenciának megfelelő gyógykezelés, gondozás és rehabilitáció, 
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 az egyén szakorvoshoz történő irányítása, diagnózis, kezelési terv vagy terápiás ellátás 

céljából, 

 a gyógykezelés, házi ápolás és rehabilitáció a szakorvos által javasolt terápiás terv 

figyelembevételével, 

 szükség esetén ellátás a beteg otthonában, illetve oda szakorvosi konzílium kérése. 

A törvényben kiemelt helyet kap az alapellátás megelőző ellátásainak részletezése, amelyek ezen a 

progresszivitási szinten biztosítandóak. Ebbe a körbe tartozik a lakosság fertőző betegségekkel 

szembeni ellenálló képességének fokozása, kialakítása (védőoltások), valamint a prevenció, a 

szűrővizsgálatok és a gondozás feladatainak megszervezése a család- és nővédelem, a fogászati és 

szájüregi megbetegedések, a mentálhigiéné, a gyermek- és ifjúság-egészségügy, a veszélyeztető 

fertőző, illetve népegészségügyi szempontból jelentős betegségek vagy az életkorhoz kötött 

szűrővizsgálatok területén. A megelőzés része a munkakörülményekhez kapcsolódó lehetséges 

egészségkárosodások felismerése, a tevékenységekhez kapcsolódó egészségi alkalmasság 

megállapítása, illetve az ellátás során a betegségek szövődményeinek és más betegségek korai 

felismerését célzó vizsgálatok elvégzése is. 

A törvény szerint a megelőző ellátások körébe tartozó szűrővizsgálatokat az állam szervezi meg és 

hatékonyságát ösztönzők bevezetésével növeli. A helyi önkormányzat feladata gondoskodni a 

háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátásról, az ezekhez kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

valamint a védőnői és iskola-egészségügyi ellátásról.  

 

1.1. Alapellátás Szentgotthárdon 

 

Az alapellátás magában foglalja a háziorvosi szolgálat, az ifjúsági fogászati alapellátás, a védőnői 

szolgálat, és a háziorvosi központi ügyeleti szolgálat szakfeladatokat . 

 

1.1.1. Háziorvosok, fogorvosok 

 
Felnőtt háziorvosi ellátás 
 
A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a 
betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. Hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon 
naponta legkevesebb 2 órát rendel. Köteles ellátni az ellátási területén lakó, a hozzá bejelentkezett és 
az általa elfogadott biztosítottakat. Köteles továbbá ellátni a rendelési idejében hozzá forduló 
személyeket, ha heveny megbetegedésük, vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk 
egészséget károsító, vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.  
A gyógyító megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatköréhez tartozik különösen az 
egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, 
egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi, vagy 
fekvő beteg gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. 
A szabályszerű munkavégzést és a szakmai felügyeletet a Népegészségügyi Intézet (ÁNTSZ), mint 
felügyeleti szerv biztosítja. 
 
A háziorvosi szolgálatok teljes privatizációja 2014. december 1. időponttól ismét megtörtént. Az 
orvosok feladataikat Szentgotthárd Város Önkormányzata által megbízottként, Egészségügyi ellátási 
szerződés alapján vállalkozóként látják el az önkormányzat által biztosított rendelőkben.  
Összességében elmondható, hogy az épület, ahol a felnőtt háziorvosi körzetek rendelői találhatók 
jelentős infrastrukturális fejlesztésen mentek keresztül az elmúlt évek során. 
  
Házi gyermekorvosi ellátás 
 
A házi gyermekorvos személyes és folyamatos ellátást nyújt a 14. életévét be nem töltött személyek 
számára. Felkérésre a 14-18 év közötti személyeket is elláthatja. 
Az orvos feladatait védőnő, valamint gyermekápoló vagy asszisztens közreműködésével végzi. 
A házi gyermekorvos feladatkörébe tartozik a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző 
alapellátása, beleértve a tanácsadást is, az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek 



 
23 

szükség szerinti preventív látogatása, gyermekintézménybe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat, 
gyermekápolás címén a jogosult keresőképtelen állományba vétele. 
A Szentgotthárdon praktizáló házi gyermekorvos/ok területi ellátási feladataik mellett, ellátják a 
bölcsődében, az óvodában és az iskolákban is az iskolaorvosi feladatokat. A védőnők 
közreműködésével csecsemő és gyermektanácsadást tartanak. 
 
A házi gyermekorvosok is hasonlóan a felnőtt háziorvosokhoz feladataikat Szentgotthárd Város 
Önkormányzata által megbízottként, Egészségügyi ellátási szerződés alapján vállalkozóként látják el 
az önkormányzat által biztosított rendelőkben. 
Jelenleg a két gyermek háziorvosi körzetből 2014. július 1. időponttól az egyik üres, a feladatellátás 
helyettesítéssel megoldott. A z elkövetkező időszak fontos feladata az üres praxis betöltése. 
 
 

Mind a felnőtt-, mind a gyermekorvosi háziorvosi szolgálat praxisai funkcionálisan privatizáltak.  

 

A háziorvosi ellátásban megjelent illetve ellátottt betegek száma:  

 

 Össz. kártyaszám Össz. megjelent Rendelőn kívüli 

ellátás 

Rendelőn kívüli 

ápolási est 

 2008 2015 2008 2015 2008 2015 2008 2015 

I. körzet (felnőtt) 

 

ni.a 2240 13005 14798 76 221 ni.a 297 

II. körzet (felnőtt) 

 

ni.a 1475 8589 8464 54 57 ni.a 57 

III. körzet (felnőtt) 

 

ni.a 1329 7294 9079 342 96 ni.a 582 

IV. körzet (felnőtt) 

 

ni.a 1410 6473 7685 90 52 ni.a 253 

I. körzet (gyermek) 

 

ni.a 630 3461 2581 64 12 - - 

II. körzet 

(gyermek) 

 

ni.a 751 2945 4354 335 54 - - 

I. fogászati körzet 

 

ni.a 4160 574 2015 - - - - 

II. fogászati körzet  

 

ni.a 4740 1889 2274 - - - - 

Iskolafogászat ni.a 1900 ni.a 1109 - - - - 

6.sz. táblázat a háziorvosi ellátásban megjelent, illtve ellátott betegszám (Forrás: orvosok 

éves jelentése KSH részére) 

 
Fogorvosi alapellátás 
 
A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos ellátja a fog-és szájbetegek alapellátás körébe tartozó 
vizsgálatát, kezelését, gondozását, fogászati szűrővizsgálatok végzését, a góckutatást, a terhesek 
fogászati gondozását, a sürgősségi ellátást. Előzőeken túl a gyermek és ifjúsági fogászati ellátás 
keretében végzi a fogászati prevenciós munkát. 
 
A fogászati alapellátás 2 körzetben zajlik. A fogorvosok feladataikat Szentgotthárd Város 
Önkormányzata által megbízottként, Egészségügyi ellátási szerződés alapján vállalkozóként látják el 
az önkormányzat által biztosított rendelőkben. 2014. október 01. időponttól mindkét fogorvosi körzet 
betöltött. 
Az elmúlt években a rendelőket az önkormányzat infrastrukturálisan fejlesztette (teljes fogászati 
egység beszerzése, fogászati egység részleges eszközcseréje, bútorzatcsere). 
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Az iskola-egészségügyi ellátás keretében történik az iskolafogászati tevékenység. 2015. januárjától 
megújult fogászati kezelőegységgel az ellátás alkalmas a feladatok ellátására. 

 

 

1.1.2.Ügyeleti ellátás 

 
A „Hétközi és hétvégi központi orvosi ügyelet ellátása Szentgotthárdon és térségében 
(Szentgotthárdon és 14 községben) tárgyban Szolgáltatási Szerződés alapján látja el 2015. január 01. 
időponttól - 5 évig terjedő időszakra - a MorrowMedical Zrt a lakosságot.  
A központi ügyelet nem csak Szentgotthárd, de az egész térség (14 település) vonatkozásában 
gondoskodik e feladatról. Az egyes települések lakosságuk arányának megfelelően hozzájárulnak az 
ügyeleti rendszer fenntartásához. 
 
Az elmúlt egy évben az ügyelet működése stabil, a szerződésben vállalt kötelezettséget a megbízó 
teljesítette. Rendelkeznek a jogszabályi szakmai tárgyi minimumfeltételekkel, szakszemélyzettel (bár 
az országosan érezhető orvoshiány e téren is érezhető), a gyógyszerellátottság magas szintű, 
folyamatos. 
Sajnálatos tény, hogy az ellátási körzetben praktizáló háziorvosok többsége nem vesz részt az 
ügyeleti munkában. 
 
2015. évben az ügyelet betegforgalma 2279 fő volt. (70% felnőtt, 30% gyermek). 
  

 

1.1.3.Területi védőnői ellátás 

 

A vonatkozó jogszabály értelmében a védőnő feladata a nővédelem, a várandós anyák gondozása,  a 

gyermekágyas időszakban lévők számára segítségnyújtás és tanácsadás, az újszülött kortól a tanulói 

jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása, az óvodában vagy oktatási intézményben a 

védőnői feladatok elvégzése, az oktatási intézménybe nem járó tanköteles korú gyermek otthoni 

gondozása, a családgondozás, valamint részvétel az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, 

egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában. 

 

A településen az elsődleges megelőzés letéteményesei a védőnők.  

A vonatkozó  - 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet -  jogszabály értelmében a védőnő feladata a 

nővédelem, a várandós anyák gondozása,  a gyermekágyas időszakban lévők számára 

segítségnyújtás és tanácsadás, az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek 

gondozása, az óvodában vagy oktatási intézményben a védőnői feladatok elvégzése, az oktatási 

intézménybe nem járó tanköteles korú gyermek otthoni gondozása, a családgondozás, valamint 

részvétel az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, 

szervezésében és megvalósításában. 

 

A területi védőnői szolgálat jelenleg OEP által finanszírozott létszámadatai: 

I. sz. védőnői körzet: 18 várandós anya + 163 fő 0-7 éves korú gyermek 

II.sz. védőnői körzet: 9 várandós anya + 93 fő 0-7 éves korú gyermek 

III.sz. védőnői körzet: 18 várandós anya + 141 fő 0-7 éves korú gyermek 

 

1.1.4.Iskola-ifjúság egészségügy 

 

A helyi önkormányzatok feladatait „a 3–18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali 

rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében 

szervezett iskola-egészségügyi ellátásban való rendszeres részvételéről” a 26/1997. (IX. 3.) NM 

rendelet szabályozza. Az iskola-egészségügyi ellátást az iskolai védőnők látják el.  

1 védőnő látja el az általános iskolás korosztályt 722 illetve egy részmunkaidős védőnő a középiskolás 

korosztályt 521 fővel. 
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Az oktatási intézményekben a kötelező szűrővizsgálatokat rendszeresen elvégzik. Főállású 

iskolaorvosi státus nincs, de az iskolaorvosi tevékenység végzése megoldott. 

 

Az iskolai védőnők feladata a védőnői szűrések, vizsgálatok, csoportos és egyéni egészségnevelési 

feladatok ellátása, a krónikus betegek segítése, elsősegélynyújtás, a pályaválasztás segítése, 

valamint ellenőrzés, kapcsolattartás, valamint mindezek dokumentálása és az éves munkaterv 

megalkotása. A védőnő együttműködik az iskolaorvossal, előkészíti annak vizsgálatait és megszervezi 

a védőoltási kampányokat. . A védőoltások rendjét a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeleta fertőző 

betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

felhatalmazása alapján az Országos Epidemiológiai Központ által kerül kidolgozásra és átlátható 

rendszerbe foglalásra a Védőoltásokról szóló Módszertani Levélben évente. (nyomtatásban  az Epinfo 

nevű információs hetilapban fellelhető)   

 

 

Az általános iskolás korúak körében végzett szűrővizsgálatok adatait a 7.. számú táblázat tartalmazza. 

A tartási rendellenességet gyógytestnevelés, gyógyúszás útján korrigálják. Minden év 

szeptemberében újra vizsgálja az iskolaorvos azokat, akiknek az egészségi állapota indokolttá teszi a 

speciális mozgást. Úszásoktatás is van. Szeptembertől szervezetten járnak a negyedik és hatodik 

osztályos gyerekek. 

A 2014-2015-es tanévben elindult a mindennapos testnevelés, ami azt jelenti, hogy mindennap van 

lehetőség a mozgásra. 

Az elhízás  és az allergiás megbetegedések megelőzáse érdekében nagyon fontosak a felvilágosító 

órák, ez a generáció még hajlamos az életmód változtatására. A felvilágosító órák egész tanévben 

zajlanak. 

 

Az iskola- egészségügyi ellátás keretében végzett szűrések eredményeit az alábbi táblázatok foglalják 

össze. 

 

Hátgerinc ferdülés 0,4 % 0.4 % 0.2% 

Hanyagtartás 2 % 2-3 % 0.5% 

Lúdtalp 14 % 18 % 10% 

Szemüveges 10 % 8 % 4% 

Asthma bronchiale 1-2 % 2 % 0.5% 

Allergia 2 % 2 % 1% 

Idegrendszeri eltérés 0,01 % 0,01 % 0.01% 

Egyéb megbetegedés 1-2 % 1 % 0.5% 

Túlsúly 8 % 9 % 2% 

7. sz. táblázat Az általános iskolás korúak körében végzett szűrések  2014/2015 tanévben 

(Forrás: védőnői éves jelentés) 

 

 

 

Obesitas 22 

Endokrin:        3 

Mozgásszervi:                                  4 

Allergia:   11 

Nephrologia: 1 

Pulmonológiai 6 

Cardiologiai: 4 

Neurológia:    1 

Érzékszervi:    1 
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Szemüvegesek száma 51 

8. sz. táblázat A SZOI Vörösmarty Gimnázium középiskolai tanulói körében végzett szűrések a 

2014/2015. tanévben (Forrás: védőnői éves jelentés) 

 

Obesitas 82 

Endokrin:        3 

Mozgásszervi:                                  3 

Allergia:   10 

Nephrologia: 1 

Pulmonológiai 18 

Cardiologiai: 9 

Fejlődési rendellenesség 5 

Érzékszervi:    2 

Értelmi fogyatékos 22 

Daganatos beteg 2 

Szemüvegesek száma 58 

9. sz. táblázat III: Béla Szakképző Iskola és Kollégium tanulói körében végzett szűrések a 

2014/2015. tanévben (Forrás: védőnői éves jelentés) 

  

2.Szakorvosi ellátás  

 

A Rendelőintézet az érvényes működési engedélyében foglaltak alapján az alábbi szolgáltatásokat 

nyújtja:  

Szakellátás: Képalkotó diagnosztika; Belgyógyászat; Bőrgyógyászat; Foglalkozás-egészségügyi 

ellátás; Fül-orr-gégészet; Gasztroenterológia, Ideggyógyászat; Labordiagnosztika; Ortopédia; 

Pszichiátria - addiktológia; Reumatológia; Sebészet; Szemészet; Nőgyógyászat; Traumatológia; 

Tüdőgyógyászat; Urológia,  

 

Gondozás: Addiktológia; Pszichiátria; Onkológia; Tüdőgondozó. 

 

2015. évben a Rendelőintézet betegforgalma 56 639 eset volt, mely összesen 288 025 beavatkozást 

jelentett. 

Előző évben az esetszám 54 218, míg a beavatkozások száma 203 292.  

 

2.1. Épület 
 
2013-ban befejeződött a Rendelőintézet tetőterében a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a 
Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben” című NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 
azonosítási számú pályázati program, melynek keretében 22.047.768, Ft értékben pszichiátriai- 
addiktológiai  gondozó kialakítására és felszerelésére került sor. A kivitelezést követően a 
pszichiátriai, addiktológiai, illetve neurológiai szakrendelést felkeresők esztétikus, klimatizált 
környezetben, csoportszobával is kiegészítetten, vehetik igénybe a szolgáltatásokat. Nevezett 
program 5 éves fenntartási idejébe lépett. 
 
2.2. Tárgyi eszközök  
 

Beszerzésre került egy korszerű, PHILIPS HD5 típusú - ultrahang, mely eszköz használatával 
hatékonyabb, pontosabb a diagnosztika. 
A laboratórium J1 szintre történő visszaállításához, a korábban használatból kivont és részben 
értékesített automaták helyére eszközkihelyezés történt annak érdekében, hogy a progresszivitási 
szintnek megfelelő vizsgálatok elvégezhetőek legyenek. 
A gasztroenterológia diagnosztikus hátterét erősíti a szintén újonnan beszerzett Heliprobe készülék, 
mely bizonyos kontrollvizsgálatok egyszerűsödését szolgálja. 
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2.3.Szakrendelések  

Labordiagnosztika területén megtörtént a  J0 szintű ellátásról a J1 szintre való átállás, így a 
laboratórium nem csupán vérvételi hely, hanem számos vizsgálat  elvégzésére alkalmas gépparkkal 
rendelkezik. Ennek megfelelően biológus, főiskolai végzettségű munkatársa is van az intézménynek. 

Képalkotó diagnosztika tekintetében, összhangban az igényekkel, megtörtént az ultrahang 
kapacitásának a bővítése, két szakember áll a betegek rendelkezésére. 

Újragondolt belgyógyászati koncepció keretei között kardiológus szakorvos is rendel, és harmadikként 
szívultrahang vizsgálatra is van lehetőség. 

Gasztroenterológiai proifillal bővült a kapacitások köre, jelenleg ez a beavatkozási is helyben 
elvégezhető 

Az általános sebészetet ellátó szakorvos érsebész irányú további tanulmányai és közeli szakvizsgája 
további a specializációkra ad lehetőséget. 

Az onkológiai gondozó kapacitása  4 órára került vissza.  

2.4. Informatika 
 
A párhuzamos elektronikus és kézi kartonozó rendszerről megtörtént az átállás a teljesen elektronikus 
adatkezelésre és tárolásra. Bevezetésével csökkent az adminisztrációs anyagfelhasználás és a 
helyigény (kartonszekrények kapacitása) egyben áttekinthetőbbé vált a leletek követésének az  
adminisztrációja is.  
A laboratórium és a sebészeti szakrendelők szövettani mintáinak vonalkódos nyilvántartási/ követési 
rendszere csökkenteni fogja a leletek elvesztésének kockázatát és az adminisztrációt egyszerűsíti.  
 

 

 

3.Egészségfejlesztési Iroda 

 

Új szereplőként jelent meg az EFI a térségi intézményrendszerben. a fentiekben már hivatkozott 

pályázat keretében az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott összeg: 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: a szentgotthárdi kistérség területéről fogad klienseket, számukra indít 

programokat.  

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 pályázati szakaszon túl, az EFI jelenleg a kötelező fenntartási időszakba ért, mely szakasz fő 

prioritásai az népegészségügyi tendenciákkal összhangban: 

 keringési betegségek, cukorbetegség, krónikus légzőszervi és mozgásszervi betegségek  

megelőzése és gondozása  

 daganatos betegségek kockázatának csökkentése, felismerése és kezelése 

 lelki egészség fejlesztése, fenntartása, helyre állítása, mentális zavarok megelőzése 

 környezet-egészségügyi biztonság fejlesztése 

 további népegészségügyi prioritást jelentő beavatkozások (pl:.baleset megelőzés, járványügyi 

biztonság erősítése) 

 

4. Fekvőbeteg ellátás 

 

A fekvőbeteg szakellátást jelenleg – a körmendi dr. Batthyány Strattmann László Kórház felújítási 

munkálatai miatt – a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház látja el. 
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A városban működik fent nevezett kórház Rehabilitációs Osztálya, mely 130 ágyon mozgásszervi 

rehabilitációra szoruló betegeket, agyi történésen, baleseti sebészeti, ortopédiai műtéten átesett, idült 

mozgásszervi betegségben szenvedőket kezelnek. Járóbeteg szakambulanciája kiegészíti a 

szakorvosi ellátás tevékenységét röntgen és fizikoterápiás szolgáltatással, s végzi, ambuláns szinten 

is, a rehabilitációs kezeléseket. 

 

5. Sürgősségi betegellátás, mentőellátás 
 
Azon települések körében, így Szentgotthárdon is, kiemelt jelentőséget képvisel a helység 
mentőállomása, ahol nem található aktív ellátással bíró egészségügyi intézmény, így a huszonnégy 
órás sürgősségi ellátást tulajdonképpen a mentőszolgálat biztosítja.  
Szentgotthárd város mentőállomását az Országos Mentőszolgálat 1965-ben létesítette, 2015-ben 
ünnepelte az intézmény fennállásának 50. évfordulóját.  Az állomás indulása napjától jelenlegi helyén, 
a Kossuth Lajos u. 12. szám alatt működik.  
 
2015-ben a „TIOP 2.2.1 – Sürgősségi ellátás fejlesztése – mentés” megnevezésű európai uniós 
pályázat keretein belül az állomás régi garázsépülete elbontásra került, helyette új, a modern kor 
minden elvárásának megfelelő teremgarázs kialakítása történt meg, kiegészítve egy járműmosóval, 
valamint fertőtlenítő és tároló helyiségekkel is. A szociális épületrész energetikai korszerűsítése is 
megtörtént, a mentőállomás tisztálkodásra használt helyiségeiben napelem rendszer szolgáltatja a 
meleg vizet, az épület belső világítása is energiatakarékossá vált, valamint a műemlék jellegű épület 
homlokzatának teljes körű helyreállítása is részét képezte a pályázatnak. A beruházás legfőbb céljai 
között szerepelt a kivonulási idő csökkentése, ezért speciális motorizált garázskapuk kerültek 
beépítésre.  

 
Szentgotthárd Mentőállomáson egy huszonnégy órás, helyszíni intenzív betegellátásra 

alkalmas esetkocsi, valamint egy szintén huszonnégy órás, alap sürgősségi betegellátásra és 
betegszállításra alkalmas mentőgépkocsi teljesít szolgálatot. A mentőgépkocsi a környező térség 
sokszor nehéz terepviszonyai miatt sajátos, terepre tervezett, kapcsolható négy kerék meghajtású 
mentőjármű.  

A mentőállomás ellátási körzetébe Szentgotthárdon kívül 17 kisebb település tartozik, ami 
több mint 15.000 lakost jelent.  

A kivonuló mentőegységek területi ellátási kötelezettség alapján a zalaegerszegi, valamint a 
szombathelyi kórházba egyaránt szállíthatják az ellátott betegeket, a város és az intézmények közötti 
távolság jelentős, amely jelentősen megnyújtja a szállítási időt, valamint a mentőegységek körzeten 
kívüli tartózkodási idejét. 

A terület mentőellátásába a 20 km-re található őriszentpéteri és a 30 km-re található körmendi 
mentőállomás is bekapcsolódhat, a legközelebbi esetkocsi Körmend Mentőállomáson állomásozik.  

Szentgotthárd Mentőállomás a 2015. évben összesen 1539 mentőfeladatot látott el, ebből 
1023 volt összesen mentési-, és 516 volt betegszállítás feladat. A két mentőjármű összesen 137.632 
menetkilométert teljesített.  

A mentőállomáson 4 fő mentőtiszt, 10 fő mentőápoló és 10 fő mentőgépkocsi-vezető látja el a 
szolgálatot, jelenleg 12 órás váltásokban.  

A város és a környező települések nagyobb rendezvényeinek egészségügyi biztosítását 
megyeszékhelyi irányítás mellett a mentőállomás személyzete teljesíti.  

Az állomás dolgozói mindig is jelentős szerepet vállaltak a település „egészségügyi életében”, 
az egészségkultúra fejlesztésében, a prevencióban és a szakmai oktatásban egyaránt.  

Jó kapcsolatot ápol az intézmény a város más egészségügyi ellátóival is, rendszeresek az 
együttműködést igazoló közös rendezvények, szakmai eszmecserék.  

 
6.Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása. 

 

Az alapellátó szolgálatok az egymás közti szakmai együttműködésen túl a járóbeteg és fekvőbeteg 

ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatókkal rendszeres a munkakapcsolatban vannak. 

A háziorvosi szolgálat együttműködik a helyi szociális ellátó szolgálatokkal, az egészségfejlesztés 

társadalmasításban jelentősen közreműködik civil szervezetekkel. A védőnői szolgálat jellemző 

szakmai kapcsolata a gyermekjóléti szolgálat, oktatási intézmények döntéshozói, tanulói, valamint a 

meghatározó civil kapcsolatokon keresztül a családok életére jelentős befolyással bíró női korosztály. 
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Az alapellátás orvosainak szakmai együttműködése, partneri viszonyok: 

A Rendelőintézet Szentgotthárd szakellátásai nyújtanak konzíliumi segítséget az egyes – fentiekben 

felsorolt - szakrendelések szerinti szakmákban. 

A háziorvosok, házi gyermekorvosok a Rendelőintézet laboratóriumában kért vizsgálatokat 

naprakészen megkapják. Radiológiai vizsgálatokat naponta kérhetnek. Előjegyzéssel igénybe vehetik 

helyben az ultrahangos vizsgálatokat.  

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Rehabilitációs Osztályának rehabilitációs szakambulanciáján 

keresztül helyben komplex balneo- és fizikoterápiás kezeléseket kérhetnek pácienseik számára. 

Jó a párbeszéd és együttműködés a fenntartó önkormányzattal, továbbá a Vas Megyei 

Kormányhivatal illetékes, szakmai  szerveivel. 

Jó kapcsolatot ápol az intézmény a város más egészségügyi ellátóival is, egyebek mellett az OMSZ 

helyi szervével és munkatársaival is. Rendszeresek az együttműködést igazoló közös rendezvények, 

szakmai eszmecserék.  

 

 

V.KONCEPCIONÁLIS JAVASLATOK SZENTGOTTHÁRD EGÉSZSÉGÜGYI 

ELLÁTÓRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSÉHEZ 

 

 

1. PESTEL analízis  

 

P - Politika –  

 alapellátás kormányzati prioritás 

 önkormányzat által vállalt járóbeteg szakellátás  

E - Gazdaság   

 egészségügyi költségek növekedése 

 labordiagnosztika – többletfinanszírozási igény 

 tartósan betöltetlen gyermekorvosi körzet  

S - Társadalom  - 

 korfa összetétele 

T - Technológia – 

 informatikai lehetőségek fejlettsége – lehetőség az adatok harmonizálására 

 

E - Környezet  -  

 szóánytelepülések 

 megyei szinten periférikus helyzet 

 távoli sűrgősségi betegellátó osztály – Szombathely 50 km 

 fekvőbeteg ellátás – Körmend25, illetve Szombathely, Zalaegerszeg 50 km 

 relatív közeli szívsebészet  

L – Jogi  -  

 alapellátási törvény 

 önkormányzati rendeletalkotási lehetőség 

 

2.SWOT – GYELV - analízis 

 

S –Erősség  

 jól kiépült egészségügyi intézményhálózat 

 önkormányzati fenntartású járóbeteg szakellátás 

 Egészségfejlesztési Iroda – primer prevenciós lehetőségek tárháza 

 rehabilitációs lehetőségek mozgásszervi betegek számára - szakellátás és nappali kórház 

 magas szintű lakossági környezettudatos magatartása 

 erős,aktív civil szervezetek 
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W –Gyengeség 

 gyermekorvosi ellátás, gyermekorvosok hiánya illetve magas életkora 

 távoli településekről ingázó szakorvosok 

 távoli fekvőbeteg ellátó intézet  

 ösztönzőrendszer korlátai - az egészségügyi feladatokat kiemelkedően végző orvosok, 

szakdolgozók erkölcsi, anyagi elismerését biztosítaná. 

 a lakosságnak még mindig jelentős százaléka kerül szociális okok miatt kórházi ellátásra, 

gyógykezelésre.  

 fejlesztésre szoruló informatikai rendszer – eszközök és felhasználás tekintetében 

O - Lehetőségek  

 az alapellátás fejlesztése kormányzati prioritás 

 egészségügyi szakdolgozók megfelelő száma és képzettsége 

 oktatási, közművelődési intézmények jelentős szerepe a gyermekek és fiatalok 

egészségnevelésében, az egészséges és környezettudatos életmód korszerű ismereteinek 

elsajátításában 

 Kistérségi egészségterv 

 A hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának új esélyei a Szentgotthárdi Járásban” 

ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0050 Szentgotthárdi Járási Esélyteremtő Programterv  

T - veszélyek 

 idősödő lakosság magas és egyre növekvő  aránya 

 a személyes, egészséges magatartás iránti felelősség alacsony volta 

 a fiatalok egy jelentős része (a megfelelő művelődési, szórakozási alkalmak hiányában) 

kevésbé kívánatos elfoglaltságot keres, és az egészségre veszélyes pótcselekvések irányába 

mozdul el – különösen a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a drogfogyasztás területén 

 gyakori mentális problémák  - stresszt okozta megbetegedések emelkedő száma 

 labordiagnosztikai bevételek 

 Pszichiátriai Betegek Otthona Magyarország legnagyobb bentlakásos intézmény, lakóinak 

száma közel 10%-a a város lakosságának – az egészségügyi statisztikai adatokat rontja  

 

3. Általános célkitűzések: 

 

Preventív szemlélet megerősítése, feltételrendszerének kialakítása 

Az egészségügyi ellátás szereplőinek szoros együttműködése kívánatos, lehetőség szerint 

alapellátási szinten (csoportpraxis és praxisközösség) 

 

Az egészségügyi alapellátásról
 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény előírásainak megfelelően: 

 

 lakosság fertőző betegségekkel szembeni ellenálló képességének fokozása, szükség esetén 

kialakítása; 

 az egyes megbetegedések és kórmegelőző állapotok korai felismerését szolgáló 

szűrővizsgálatok elvégzése: 

1. a család- és nővédelmi gondozás, 

2. a fogászati és szájüregi megbetegedések megelőző ellátása, 

3. a mentálhigiénés megelőzés és gondozás, 

4. a gyermek- és ifjúság-egészségügyi gondozás, 

5. a jelentősen veszélyeztető fertőző betegségek felkutatása, 

6. a népegészségügyi szempontból jelentős betegségek korai felismerése, 

7. az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok; 

 az egyén élet- és munkakörülményeiből adódó lehetséges egészségkárosodások korai 

felismerése; 

 az egyes - jogszabályban meghatározott - tevékenységekre való egészségi alkalmasság 

megállapítása; 
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 az egészségügyi ellátás során a beteg - az adott ellátással össze nem függő - egyéb 

betegségeinek korai felismerését célzó vizsgálatok elvégzése; 

 a beteg ellátása során a betegsége várható következményeinek, illetve szövődményeinek 

korai felismerését célzó vizsgálatok elvégzése; 

 intézkedés a fentiekekben felsorolt tevékenységek során felismert elváltozások, kóros 

eltérések megszüntetése érdekében. 

 

4.Infrastruktúra  

 

 a Rákóczi úti orvosi rendelő tetőtere nyílászáróinak korszerűsítése, megújuló energiaforrások 

napelemek – felkutatása. TOP pályázat keretében lehetőség mutatkozik. 

 mind a Rákóczi úti, mind pedig a Hunyadi úti telephelyeken kerékpártárolók kialakítása, 

bővítése, fedetté tétele – ezáltal is közvetetten motiválva a lakosságot a kerékpározásra, 

testmozgásra. 

 az informatikai háttér korszerűbbé tétele, elhasználódott eszközök cseréjével (pályázati forrás 

felkutatásával), illetve az adatbázisok közti kommunikációs lehetőségek kiaknázásával 

 háziorvosi praxis és az őket ellátó Rendelőintézet járóbeteg-szakrendelései közötti kétirányú 

elektronikus információáramlás megvalósítása javíthatná az ellátások minőségét, kiszűrve az 

információhiányból fakadó felesleges vizsgálatokat, egyúttal képet adva a beteg 

együttműködéséről is.  

 az egészséget befolyásoló lakóhelyi, környezeti tényezők kedvező irányú változása, 

összhangban és harmonizálva a városfejlesztési programmal – pl.biztonságos kerékpárutak, 

szabadtéri tornapark 

5.Működtetés 

 

 a fenntarthatóság érdekében olyan fejlesztések megvalósítása szükséges, amelyek vagy a 

fenntartás költségeit csökkentik, vagy bevétel növelését teszik lehetővé. 

 érdemes megvizsgálni a kapacitások bővítésének lehetőségét 

 a lakossági visszacsatolás érdekében megfontolandó a betegelégedettségi kérdőív, melynek 

eredményeit folyamatosan értékelhetőek és beépíthetőek az egyes döntések 

előkészítésébe. 

 

6.Primer prevenció, megelőzés, elővigyázatosság   

 

6.1.Születés előtt  

 

 a megelőzés a magzati élettel kezdődik - várandós anyákra való fokozott odafigyelés 

egészséges újszülöttek világra jövetele érdekében (javasolt és kerülendő szokások, 

magatartásformák) 

 az anyai szerep pozitív megerősítése nevelési-oktatási intézményekben, fiatal felnőttek 

körében. 

 a körmendi Családvédelmi Szolgálattal kialakult együttműködés jegyében havi 

rendszerességgel négyszemközti, személyre szabott beszélgetésre nyílik lehetőség a 

Szolgálat munkatársával családtervezés témakörben. A tanácsadás a szakorvosi 

vizsgálatot nem helyettesíti, de célzottá teheti a felmerülő kérdéseket. 

 

 

6.2. Születést követően korcsoportok szerint 

 

Óvodai színtéren:  

 személyi és szájhigiéné tanítása,  

 egészséges táplálkozás és mozgás elsajátítása,  
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 kiegyensúlyozott társas kapcsolatok kialakítása, 

 környezettudatos magatartás erősítése  

 

Iskolai színtereken:  kezdeményezni, javasolni érdemes a következőket: 

 

 egészség-és sportnapok szervezése,  

 tematikus osztályfőnöki órák tartása,  

 tartáskorrekció különböző korosztályoknak megfelelően (Porci-Berci program folytatás és 

kiterjesztése valamennyi 2. osztályra),  

 egészséges táplálkozási szempontok összehangolás a közétkeztetéssel, iskolai büfé 

kínálatával, szükség szerint dietetikus közreműködésével 

 függőségek (dohányzás, alkohol, drog, számítógép) tárgykörében interaktív ismeretterjesztés,  

 környezeti oktatás képzett pedagógusokkal, gyakorlati bemutatókkal,  együttműködés az 

Őrségi Nemzeti Park munkatársaival ( Víz világnapja,  Madarak és fák napja, Autómentes 

nap))  

 szexualitást érintő kérdéskörök értő kibontása, korhoz igazított tájékoztatás,  

 mentális megküzdési technikák átadása - vendégelőadó meghívása, pszichológus felkérése, 

szupervízió lehetőségének biztosítása a pedagógusok részére  

 

Idősebb korosztály részére 

 

 generációk közötti kapcsolat erősítése 

 esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése 

  

 

Családi rendezvények  

 egészség és sportnapok (sportágválasztók)  

 szűrések, bemutatók, kipróbálási lehetőségekkel,  

 előadások, vetélkedők 

 gyalog és kerékpártúrák 

 

6.3.Civil szervezetek  

 a meglévő és aktív betegklubok ( Diabetes klub,Galagonya Szívklub) ,valamint az egészség 

megőrzése céljából alakult (Harmónia Egészségvédő Kör, Nyugdíjas Egyesület Tégy 

Magadér Csoport, Életmód Jóga klub, Gerinctorna Klub) és régóta működő civil szervezetek 

támogatása 

 további civil-és önsegítő szerveződések, alakulásának támogatása ( daganatos betegséggel 

küzdők és gyógyultak, alkohol problémával küzdők)  

 együttműködés támogatása a lakosság és sportklubok között ( Szentgotthárdi Kerékpáros 

Egylet, Nordic Walking) a programkínálat szélesítés érdekében 

 a rendszeres összejövetelek segítése, színvonalának emelése előadók meghívásával 

 tematikus kiadványok megjelentetés és széles körben való terjesztése 

 

 

6.4. Munkahelyi színterek 

 miniprotokollok kidolgozása a különböző típusú munkahelyek problémáinak kezelésére 

  szakember keresése, bevonása  

 tanácsadás, gyakorlati segítség pl. munkahelyi torna, stressz-kezelés eszköztárának 

megtanítása 
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7.Szekunder prevenció és gondozás  

 

 a kialakult krónikus betegség esetén nemcsak annak kezelése, hanem szövődményeinek 

megelőzése és az állapotváltozás követése is fontos feladat 

 számos gyakori idült betegség esetén mindez csoportosan is megoldható, amely csökkenti a 

további egészségügyi kockázatok megjelenését és növeli a megélt egészségélményt 

 a beteg-együttműködést fokozza a hasonló állapotú, azonos betegségben szenvedő 

csoportok létrehozása  

 megszólítani és motiválni a célcsoportokat a csatlakozásra 

 szakszerű gondozással megelőzhető (szív-, érrendszeri, daganatos, légzőszervi) 

megbetegedések halálozási aránya értékelhető mértékben csökkenjen 

 szenvedélybetegek elérése, megszólítása, segítő-önsegítő csoportok létrehozása, 

támogatása 

 

 

VI. Összegzés 

 

A korfa jellemzőit alapul véve fontos, hogy a születési és halálozási mutatók elmozdulást mutassanak 

a születések számának javára. Település és járási szintű intézkedésekkel megerősíteni a lakosságot 

gyermekvállalás fontosságáról (lakáshoz jutás, munkahelyteremtés, helyben lévő nevelési-és oktatási 

intézmények, színvonalas egészségügyi alap-és szakellátás) 

A megszületett és felnövekvő generációk számára legyen biztosított a holisztikus értelembe vett 

egészséges felnőtté válás. Elsődleges fontosságú az egészséges környezet, minőségi táplálkozási, 

mozgási, rekreációs lehetőségek. 

A felnőtt lakosság egészségi állapotának két legfontosabb indikátora a várható élettartam és az 

egészségben megélt évek száma (életminőség). A várható élettartam az Európai Unió (EU-28, 2013) 

átlagában 77,8 év, Magyarországon 72,2 év. 35 év alatt 4 évet javult hazánkban ez a mutató. Külön 

odafigyelést igényel a korai, 65 éves kor előtt bekövetkező hazai halálozási arány mértéke. 

 

Fenti mutatók, illetve az életminőség javítása érdekében Szentgotthárdon és vonzáskörzetében a 

meglévő alap és szakellátások színvonalának megtartása és az igényekhez igazodó fejlesztése a 

kívánatos, még inkább kihasználva a bennük rejlő potenciált, összehangolva valamennyi szereplő 

szerepét. 

 

A szakellátás finanszírozásának megszervezése a szentgotthárdi kistérség településeinek 

lakosságszám arányos részvétele mellett lenne kívánatos. 

 

A határmenti adottságok és az egészségturizmus lehetőségeinek kihasználása mellett az egyes 

ellátások és szakrendelések piaci alapon történő nyújtása hazai és külföldi páciensek számára rejt 

magában kiaknázandó potenciált.  

 

Vertikális és horizontális kapcsolatrendszerek megerősítése, partnerségek kialakítása, 

visszacsatolások beépítése annak érdekében, hogy a változások, keletkező igények megoldást 

találjanak. 
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VII. Felhasznált irodalom, hivatkozott jogszabályok, adatforrások 

 

Magyarország Alaptörvénye 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 

47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes 

szervezési kérdéseiről 

48/1997. (XII. 17.) NM rendelet A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati 

ellátásról 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának 

egyes kérdéseiről 

49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges 

járványügyi intézkedésekről 

Az egészségügyi alapellátás megerősítésének koncepciója (EMMI) 

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

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011 jelű projekt KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGTERV 

A hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának új esélyei a Szentgotthárdi Járásban” ÁROP-

1.A.3.-2014-2014-0050 SZENTGOTTHÁRDI JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV 

http://ksh.hu 

http://antsz.hu 

http://oep.hu 

http://enkk.hu 

http://www.oefi.hu 

http://aeek.hu 
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CSELEKVÉSI TERV: 
A Koncepcióban felvázolt feladatokra 

 
 

 

FELADATOK 

 

 

FELELŐS 

 

HATÁRIDŐ 

 

KÖLTSÉG 

VETÉS 

A szükséges helyi infrastruktúra feltételeinek 

biztosítása, fenntartása. 

Önk. folyamatos éves költségvetés 

Meglévő szakemberek megtartása, segítése, 

képzése, szükség szerint, akár egy-egy 

feladatra szakember megkeresés, felkérése. 

Rendelő folyamatos éves költségvetés 

Folyamatos együttműködés és információcsere 

az egészségügy területén valamennyi érintett 

szereplő között. 

Önk. 

Rendelőintézet 

EFI 

Intézmények 

folyamatos  

Szoros kapcsolattartás Nemzeti 

Egészségfejlesztési Intézet munkatársaival, a 

naprakész szakmai információ csere 

érdekében.  

Rendelőintézet  

EFI 

folyamatos  

Civil szervezetek meglévő csoportjaival a 

kapcsolat megtartása, új együttműködések 

kialakítása.  

Civil Fórum folyamatos  

Számítógépes információkezelésben rejlő 

költségcsökkentő és hatékonyságnövelő 

lehetőségek kihasználása az adatvédelmi-és 

kezelési előírások betartása mellett. A 

megfelelő adatvédelem és garancia mellett, 

mind az alap, mind a szakellátás, esetleg az 

ügyeleti ellátás is a rendszer haszonélvezője 

lehetne. 

Önk. 

Ügyelet 

Rendelőintézet 

2016. év  

Gyermek háziorvosi körzet betöltése.  Önk. folyamatos  

Az alapellátásban az optimális kihasználás 

érdekében fontos megértetni a szereplőkkel 

(háziorvosok és a helyi szakrendelések között) 

az együttműködés előnyeit. 

háziorvosok, 

szakrendelések 

folyamatos  

A járóbeteg-szakellátás keretében a meglévő 

feltételekbe beilleszthető, illetve csekély 

beruházás-igényű szakrendelésekkel történő 

kapacitásbővítés megfontolása.  

Önk. 

Rendelőintézet 

OTH 

2016 év  

Rákóczi úti rendelőépület tetőterének 

felújítása 

Önk. folyamatos pályázat / Önk. 

költségvetés 

A koncepció elfogadását követően 

kétévenkénti felülvizsgálat. 

Önk. 

Rendelőintézet 

  

 

 


