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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
 

A területi védőnő tevékenységét a 49/2004. /V.21./ ESZCSM rendelet szabályozza. 
„A védőnői szolgálat célja – az alapellátás részeként - a családok egészségének 
megőrzésére, segítésére irányuló preventív /megelőző/ tevékenység, valamint a betegségek 
kialakulásának, az egészségromlásnak megelőzése érdekében végzett egészségnevelés.” 
A területi védőnő feladatai: 
 

1. Nővédelem 
- családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás 
- az anyaságra való felkészülés segítése 
- a női lakosság célzott szűrővizsgálatainak szervezésében való részvétel 

2. Várandós anyák gondozása 
- külön jogszabály szabályozza, a terhes gondozásról szóló 33 / 1992 sz. NM 

rendelet 

3. Gyermekágyasok gondozása 
- segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, életmóddal, szoptatással, 

családtervezéssel kapcsolatban 

4. 0-7 éves korú gyermekek gondozása, vagyis újszülött kortól a tanulói jogviszony 
megkezdéséig a gyermekek gondozása 

5. Tankötelesek és tanköteles, de otthon gondozott gyermekek gondozása 
6. Komplex családgondozás 

- a családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség 
megelőzése, felismerése érdekében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a 
harmonikus szerető családi légkör kialakításához 

- a gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos értesítése, illetve hatósági eljárás 
kezdeményezése a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, egyéb súlyos 
veszélyeztető ok fennállása esetén 

- tájékoztatás az állami, civil, karitatív családtámogatási formákról és lehetőségekről 
- népegészségügyi szűrővizsgálatok népszerűsítése 

 
A védőnői szolgálatot illetve a védőnői munkát érintő jelentős jogszabály módosítás a 
közelmúltban nem történt, így az ellátandó feladataim sem változtak. Beszámolóm ezért sok 
tekintetben megegyezik az előző évben leírtakkal, kivéve a számadatokat és a gondozottakkal 
történő kapcsolattartás váltakozó módjait, ami még többnyire a covid járványhoz köthető. 

A kéthelyi védőnői körzet vegyes körzet, mivel területi és iskolavédőnői feladatokat is 
magába foglal. Kéthely község területére vonatkozik, csatolt település nincsen. 
Tevékenységemet a védőnői tanácsadóban, a családok otthonában, a nevelési-oktatási 
intézményekben végzem. Feladataimat önállóan végzem, az ellátási területen lakcímmel 
rendelkező vagy életvitelszerűen tartózkodó és védőnői ellátást igénylő személyeknél. 

A védőnői tevékenység szakmai felügyeletét a Marcali Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztály Vezető Védőnője látja el. 



A családgondozás  a gondozottakkal egyeztetett gondozási tervek alapján történik. 

A gondozott családok száma 2022 októberében 94.  

A szolgálat önálló, akadálymentesített tanácsadóval rendelkezik, amely jól megközelíthető, a 
műszaki előírásoknak megfelel, munkavédelmi és higiénés követelmények 
figyelembevételével kialakított, a tárgyi feltételei, felszereltsége megfelel az 49/2004. /V. 21./ 
ESZCSM rendeletben leírt kritériumoknak. Az ÁNTSZ által végleges működési engedéllyel 
rendelkezik. Telefon, számítógép, internet biztosított. A Vitarex Kft. Stefánia nevű védőnői 
programjával dolgozom, ami nagymértékben alkalmazkodik a védőnői munkához, a 
folyamatos frissítésekkel, a konzultációs lehetőségekkel, szükség esetén távsegítség elérésével 
lényegesen megkönnyíti a munkámat és az adatbevitelt. 

A tanácsadás keretein belül történik:  
-  a várandósok gondozása 
- csecsemőgondozás                                             
- védőoltások 
- életkorhoz kötött szűrővizsgálatok 
- iskolai szűrővizsgálatok                                      

 
Heti két óra önálló védőnői tanácsadás van a várandósok részére illetve heti két óra a 
csecsemő és kisgyermek tanácsadásra. Minden héten van általános, vagyis a háziorvossal 
együtt tartott tanácsadás. A gyermek szaktanácsadás egy darabig szünetelt a járványhelyzet 
miatt, jelenleg már megtartható. Dr. Ahmad Al Banna főorvos tart gyermek szaktanácsadást, 
amely havonta egyszer előre egyeztetett időpontban kerül megszervezésre.  
Várandósok gondozása az önálló védőnői tanácsadáson történik, célja, feladata, az anya és a 
magzat egészségi állapotának megőrzése, javítása, tájékoztatás a várandósság alatti testi-lelki 
változásokról, az azonnali orvosi ellátást igénylő tünetekről, a várandós időszak 
harmóniájának, szociális biztonságának elősegítése, a veszélyeztető tényezők felismerése, 
megelőzése. Felkészítés a szülésre, szoptatásra, családi életre, szülői szerepre és a 
csecsemőgondozásra. Tájékoztatás a várandósok jogairól, kötelezettségeiről, az igénybe 
vehető szociális és családlátogatási formákról. 
Gyermekágyas anyák gondozása szülés után a mindenkori állapotuknak és szükségleteiknek 
megfelelően történik. Nagyon fontos az anyatejes táplálás szorgalmazása. Segítségnyújtás az 
egészségi állapottal, életmóddal, szoptatással kapcsolatban. Fontos a lelki állapot 
megfigyelése is ebben az időszakban. 

0-6 évesek gondozása 
A gondozás egyéni és célzott, folyamatos és igény szerinti, szintén egyeztetett gondozási terv 
alapján történik. Mindig egyénre szabott a családlátogatások gyakorisága és a tanácsadáson 
való megjelenések száma. A COVID járvány miatt előtérbe került a távkonzultáció, 
telekommunikáció. A gondozás során fontos a csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus 
fejlődésének figyelemmel kísérése, a szűrővizsgálatok elvégzése. 
A fejlődést veszélyeztető tényezők észlelésekor a háziorvos illetve a gyermekjóléti szolgálat 
értesítése, fokozott gondozásban való részesítés. 



Feladatom a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a magzat, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzése, megszűntése. A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó 
feladataim révén köteles vagyok jelzéssel élni a Gyermekjóléti Szolgálat felé ha gyermek 
elhanyagolást, bántalmazást vagy egyéb súlyos veszélyeztető okot tapasztalok. 
A látogatások száma jelentősen lecsökkent a járványveszély miatt, főként a várandósoknál, 
leginkább a szülés előtt, az újszülötteknél és a veszélyeztetett gondozottaknál történik 
általában a személyes konzultáció a tanácsadón kívül. 
A tanácsadások időben behatárolva, telefonon előre le egyeztetve, a csoportosulást elkerülve, 
a járványügyi előírások, szabályok betartásával történnek. 
A csecsemőgondozás célja a csecsemő egészségének megőrzése, a veszélyeztetettség és a 
szövődmények megelőzése, a problémák időben történő felismerése, a családi kötődés 
kialakításának elősegítése, a szocializációs folyamat támogatása. 
Folyamatosan végzem az életkorhoz kötött, komplex védőnői szűréseket. A csecsemők és 
kisgyermekek szomatikus, mentális fejlődésének nyomon követése az 1,2,3,4,5,6,9 hónapos 
és az 1,2,3,4,5,6 7 éves szűrővizsgálatok során történik. A vizsgálatok célja nyomon követni a 
gyermekek megfelelő testi-lelki-szociális fejlődését: tartalmazzák a testi fejlődés vizsgálatát, a 
pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartás problémák vizsgálatát, a látás, 
hallás vizsgálatot, a beszédfejlődést, a mozgásszervek vizsgálatát. Ezekhez a vizsgálatokhoz 
korszerű eszközök állnak rendelkezésre, amelyek a munkámat jelentős mértékben 
megkönnyítik. Amennyiben eltérést találok a gyermek fejlődésében, a háziorvoshoz 
irányítom. Ezután javasoljuk fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógytornász vagy másik 
szakember felkeresését.  Kiemelt figyelmet fordítok a beiskolázandó gyermekek vizsgálatára. 
 A háziorvossal tartott tanácsadáson történik a folyamatos oltások beadása, a csecsemők, 
kisgyermekek orvosi vizsgálata, iskola orvosi vizsgálatok, iskolai kampányoltások 
lebonyolítása. A védőoltások szervezése, oltási tájékoztató kiadása, szülők tájékoztatása, a 
védőoltások dokumentálása, jelentése viszont védőnői feladat. A körzetben az átoltottság 100 
%-os, oltástól való elzárkózás, oltásmegtagadás eddig nem fordult elő. Egyre több az olyan 
nem kötelező védőoltás beadása, amely a szülőkön múlik, ezeknek a fontosságáról 
tájékoztatom a szülőket, az oltás jelentőségét, ezáltal a betegség megelőzését ismertetve. 
Önként választható védőoltás volt eddig a hetedik osztályos lányok HPV /humán papilloma 
vírus/oltása. Elérhetővé vált a hetedik osztályos fiúk részére is, akiknek a szülei szép számban 
élnek ezzel a lehetőséggel. Idén 19 hetedikes jogosult a vakcina beadására, 15- en kérték az 
oltást. A felajánlott vakcina 9 féle komponenst tartalmaz, komoly betegségek ellen védi meg a 
fiatalokat. 

Nővédelmi munka  
Ide tartozik a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, segítségnyújtás az anyaságra való 
felkészülésben. Felvilágosítás a fogamzásgátlásról. A szűrővizsgálatok fontosságának 
kihangsúlyozása / emlő és méhnyak szűrés /. A nővédelmi munka keretében történik a 
népegészségügyi célú méhnyak szűrés is. A méhnyakszűrés jó ideig szünetelt a 
járványhelyzet miatt, jelenleg már újból elérhető a körzetben élők számára. 
A szűrés a Nemzeti Népegészségügyi Központ által leválogatott lakoslista alapján történik 
azok számára, akik postán meghívólevelet kapnak a szűrésre. 

 
 
 



 
 
 
Születés számok alakulása: 

Év Szül. szám Koraszülött 
2017 15 - 
2018                       15 1 
2019 17 - 
2020 15 - 
2021 18 1 
2022 október 17                            2     

 

Csecsemőhalálozás, halva születés nem volt, tervezett otthonszülés nem volt, nem tervezett 
otthonszületés egy fordult elő. 

Védőnői ellátást nem igénylő személy nem volt. 
Jelenleg a várandós létszám 7 fő. Idén még 2 születés várható a körzetben. Gondozatlan, 
titkolt terhesség nem fordult elő, jelenleg nincs fiatalkorú várandós. A gondozásba vétel 
általában a terhesség 12. hetéig megtörténik, ez nagyon fontos a szakvizsgálatok időben 
történő elvégzése, főként a genetikai vizsgálatok miatt. 
A szülések zöme jelenleg a keszthelyi kórházban történik.  A többi Kaposvárott, elvétve 
Pécsett, Nagykanizsán, Zalaegerszegen. 
 
 
A csecsemők száma / 0-1 éves kor közöttiek / jelenleg 22 fő. Ebből egy egészségügyi okból 
egy csecsemő pedig szociálisan ill. környezeti okból veszélyeztetett. 
A kisgyermekek száma / 1-3 év közöttiek / jelenleg 31 fő.  
3 – 6 éves korosztály száma jelenleg 49 fő. 

A tanácsadási forgalom alakulása 

 2019 2020 2021 
Terhes                128 167               128 
Csecsemő                148                145 134 
1-3 éves                159                131 133 
3-6 éves                121 84 80 

Látogatások száma: 

 2019 2020 2021 
Család 718 389 412 
Szak 875 498               511 
Terhes 174 108               118 
Csecsemő 176 127               129 



Az adatok együttesen tartalmazzák a személyes találkozások illetve távkonzultáció adatait.  

Két oktatási intézmény ellátása tartozik hozzám. 

 
Az óvoda, létszáma 72 fő.   Iskola létszáma 176 fő, a körzetben működő bölcsőde ellátása 
háziorvosi feladat, védőnői munka itt nem történik. 
 
 
 
Az oktatási intézményekben végzett munka 
 
Az óvodában nem végzünk szűréseket, helyette vannak az éves státuszvizsgálatok, amelyekre 
csak a szülő jelenlétében, a tanácsadóban kerülhet sor.  
Tisztasági vizsgálatok havonta vannak, szükség esetén gyakrabban. Probléma esetén a szülők 
értesítése megtörténik, írásban, és általában a szülő partner a megoldásban. Ha a gyermeknél 
többször előfordul tisztasági probléma vagy fejtetvesség akkor a gyermekjóléti szolgálat felé  
jelzés történik. Illetve jelzést küldök az ÁNTSZ felé is, ha a szülő a többszöri, ismételt 
fejtetvesség esetén sem kezeli megfelelően a problémát.  
 
Széchenyi István Általános és Művészetoktatási Iskola, a létszáma 176 fő, a 2021/2022-es 
tanévben. 
 A védőnői alapszűrő vizsgálatokat a 26/1997. / IX. 3. / NM rendelet határozza meg. Ezek a 
következők: szomatikus fejlődés, alapfokú szűrővizsgálatok, érzékszervi vizsgálatok, 
mozgásszervi vizsgálatok, tisztasági vizsgálatok. 
A nevelési-oktatási intézményekben a tanulók egészségügyi ellátása, az egészségnevelő 
tevékenység előre egyeztetett éves munkaterv alapján történik. Eltérések mindig vannak vagy 
lehetnek ettől, ha az iskola vagy a tanulók érdeke úgy kívánja. Az iskolai szűrések célja a 
gyermekek fokozott egészség védelme, gyógyító-megelőző ellátás folyamatos biztosítása 
valamint az egészségnevelés. Negyedévente illetve szükség szerint történik tisztasági 
vizsgálat az intézményekben, ez magában foglalja tetvességi vizsgálatot, a haj, bőr, körmök 
tisztasági vizsgálatát. Az iskolában osztályfőnöki óra keretében tartok előadásokat. Az 
egészségnevelési témakörök érintik a helyes táplálkozást, dohányzás, szenvedélybetegségek, 
drog, internet használat veszélyeit, helyes életmódra nevelést, serdülőkor testi változásait, 
nemi érést, szexualitást, fogamzásgátlást, tisztasági, higiénés szabályokat, stb… A 
járványhelyzet miatt az utóbbi tanévben erre jóval kevesebb lehetőség adódott. Szükség 
szerint részt veszek az iskolai egészségnevelésben illetve az egészségnevelési tanterv 
kivitelezésében. 
Az iskolai szűrések illetve kampányoltások a tanácsadóban történnek, mivel az iskola nem 
rendelkezik iskolaorvosi rendelővel. 
 Kötelezően előírt a szűrővizsgálat a 2. 4. 6. 8. osztályban. Ezeken kívül általában másik 
osztályokat is szűrünk. A szűrő vizsgálatokról, annak eredményéről, a kampányoltások 
idejéről, megtörténtéről, oltási reakciókról minden szülő írásos tájékoztatásban részesül. 
Amennyiben szükség van rá a Kréta rendszerben is kap tájékoztatást az osztályfőnökön 
keresztül. A kiszűrt tanulók, háziorvoshoz, majd szakorvoshoz kerülnek, ha a gyanú 
igazolódik, fokozott gondozásban részesülnek. A leggyakoribb probléma változatlanul a 
mozgásszervi elváltozás és a szemészeti eltérés.  Sajnos a szakorvosi vizsgálatok megtörténte 
néha nehézségekbe ütközik, pl. a szemészeti szakrendelésre való bejutás esetén… 



A 2021/2022 –es tanévben az előírt orvosi és védőnői szűrővizsgálatokat, védőoltásokat 
sikerült elvégezni, az előző tanévben ez jóval nehezebb volt. 
Az óvodában és az iskolában tudomásom szerint működik a gyógytestnevelés, ahol a kiszűrt 
tanulók speciális tornában részesülnek. 

 
A védőnő feladatköréhez tartozik még a 7-18 éves, otthon gondozott, oktatási 
intézménybe nem járó korosztály. 
Ilyen gondozott is van a területen, de szerencsére Marcaliban megoldható a gondozása, 
fejlesztése, intézményi keretek között. 
A társszakmák képviselőivel jó a kapcsolatom, együttműködésre, hatékony kapcsolattartásra, 
folyamatos kommunikációra  törekszem. Munkámhoz elengedhetetlen a jó kapcsolat megléte. 
Változatlanul helyettesítéssel látom el a szomszédos, somogyszentpáli körzetet is. Hetente 
általában egy-másfél napot töltök a szomszéd körzetben, ahol csak a legszükségesebb 
feladatokra jut idő. A körzet gondozottainak összetétele, családi körülményei, a szülők 
egészségügyi kultúrája, a nagyfokú veszélyeztetettségi arány eléggé megnehezíti a munkámat. 
 
A körzetben úgy érzem hogy jó az együttműködés a gondozott családokkal, igénylik és 
elfogadják a tanácsaimat, észrevételeimet, amit igyekszem mindig személyre szabottan és a 
lehető legjobb szándékkal megtenni.  
 A továbbképzéseken, szakmai előadásokon részt veszek, ezeket a fórumokat felhasználom a 
munkavégzéshez szükséges szakmai tudás szinten tartásához. Munkámat a szakma 2021-ben 
Steller Mária díjjal ismerte el. 
 
Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a beszámolómat elfogadni szíveskedjen. 
 
                                                                                 

                                                                         Tisztelettel: 
                                                                                                    
                                                                                                   Árvainé Horváth Marianna 

területi védőnő 

Kéthely, 2022. október 18. 





Kéthely egészségügyi alapellátása  

1. Az alapellátás működtetése, finanszírozása, ellenőrzése, tárgyi és 
személyi feltételek. 

2. Iskola-egészségügy, járványügy. 

3. Kórházi, sürgősségi ellátás. 

4. Korcsoportos eloszlás, születési, halálozási adatok.  

5. Betegforgalom.  

6. Prevenciós tevékenység 

7. Várható változások 

1. Kéthelyen az alapellátást 1999 óta a GondaMed Egészségügyi Szolgáltató Bt. látja 
el. Vegyes jellegű (felnőtt és gyermek) háziorvosi körzetünkbe a jelentés készítésekor 
2090 (1018 férfi, 1072 nő) fő tartozott. Sok, korábban a praxisba tartozó páciens kül-
földön vállalt munkát és ott biztosított. Ők nem tartozhatnak az orvosi körzetbe, rend-
szeres finanszírozást nem jelentenek a praxis számára, EU-s polgárokhoz hasonlóan 

csak sürgősségi ellátásban részesülhetnek. A Magyarországon tartózkodó, de járulékot 
hosszabb ideje nem fizető pácienseket nem láthatjuk el ingyen, nekik az orvosi kama-

ra által kidolgozott díjtétel térítése mellett biztosítható csak ellátás. A lakosság igé-
nyének megfelelően a működési engedélyben feltüntetett rendelési időnél hamarabb 
kezdünk dolgozni és szükség szerint tovább rendelünk. A korábbi COVID pandémia 
miatti szükséghelyzet és a később részletezett, 2023-ra tervezett központi változások 
miatt változatlanul igyekszünk előre bejelentkezés alapján működtetni a rendelést.  

    A minisztérium által a járvány alatt javasolt rendelőbezárást és otthonról történő 
telefonos rendelést 2021-ben sem alkalmaztuk. A járvány miatt felgyorsult az “elekt-
ronikus recept” központi fejlesztése. Jelenleg papír alapú vényt csak a kötelező ese-
tekben használunk, a lakosság megszokta a “felhő” alapú receptírást. A központi 
elektronikus tárhely használata tovább terjedt, már nem csak az állami egészségügy-
ben, hanem a magán ellátásban készült leletek is hozzáférhetőek az elektronikus tér-
ben. A lakosság döntő többsége megértette és elfogadta a változásokat. A telefonos 
alapú receptíratás néha nehézséget okoz (sokszor foglalt a vonal, legtöbben hétfőn 
akarnak receptet íratni, ha már elérték a dolgozót, szeretnének személyes dolgokról is 
beszélgetni, nem tudják elmondani a gyógyszereik nevét…) ezért bevezettük, hogy e-
mail-ben (gyogyszerkethely@gmail.com) is lehessen állandó gyógyszert kérni, vagy aki-
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nek nincs lehetősége (kedve) az időpontkor való megjelenésre és az imént említett 
módszerek sem felelnek meg neki, az a rendelő külső falán elhelyezett postaládában 
írásban is kérheti a gyógyszerfelírást. Jelenleg a rövid (1-2 napos) előjegyzési időt 
tudjuk tartani, az előjegyzéshez igazodni nem kívánó betegeket (napi 4-5 fő) is ellát-
juk az előjegyzett páciensek közötti esetleges szünetekben, de nem az előre bejelent-
kező betegek kárára. A rendelés közbeni és azt követő adminisztratív munka (beteg-
karton, táppénzes napló vezetése, leletek adminisztrálása, NRSZH beutalók készítése, 
gyógyszerköltség és egyéb igazolások, heti, havi jelentések elkészítése, adatok archi-
válása mentése, COVID páciensek több rendszerbe való be és kijelentése, jogosítvá-
nyok, halott-vizsgálati dokumentumok elektronikus térbe való feltöltése…) több időt 
vesz igénybe mint a betegek vizsgálata, gyógyítása. 

   A körzetben az előírt orvosi, szakdolgozói létszám betöltött. 2018. 12. 01-től a szak-
ápoló Szulimán Zsófia, aki a kompetenciájának megfelelően, a kistérségi vezető ápoló 
(Fábián Zoltán) ellenőrzése mellett, önálló otthoni beteglátogatásokat is folytat, amit 
számítógépen dokumentál.   

   Az orvosi rendelő az előírt minimumfeltételeknek megfelel, a 2022. szeptember tör-
tént kormányhivatali ellenőrzés során hiányosságokat nem találtak. A rendelő az elő-
írtnál tágasabb, két helyiség áll rendelkezésre, szükség szerint így biztosítva a négy. 
szemközti orvos-beteg ellátás lehetőségét és a tömeges védőoltások könyebb végre  
hajtását. A rendelő akadálymentesített. 

     

2. Árvainé Horváth Mariannával közösen dolgozunk a terhes és egészséges gyermek 
tanácsadáson. Az egészséges tanácsadás a járvány alatt is folytatódott a hatóságok 
ajánlásainak megfelelő módon, a gyermekek számára kötelező védőoltások beadása 
nem maradt el.  
Körzetükben a COVID járvány alatt 486 fő esetében mutatott ki fertőzést a tesztvizs-
gálat. (A gyorsteszt pontossága nem több mint 70%, nem minden tünetes beteg jelent 
meg orvosi vizsgálaton). 12 igazolt COVID halálozás történt összesen (2 fő a fogya-
tékos otthon lakója), minden elhunyt esetében súlyos krónikus társbetegségek is vol-
tak. 
A COVID járvány súlyos időszakai alatt kiválóan működött az elengedhetetlen 
együttműködés a település vezetésével. 

 A szigorú járványügyi védekezés miatt más típusú járványos betegség a jelentési idő-
szakban nem fordult elő. A jelentés készítésekor észlelhető a körzetben kisebb bá-
rányhimlő és Coxsackie vírus halmozódás. A praxis influenza elleni átoltottsága vál-
tozatlanul magas. Az elmúlt években (a COVID járvány alatt is) is közel 500 fő kapott 
az állam által biztosított influenza elleni védőoltásból, 2022-ben november elején vár-
ható az influenza oltások beadása. A kistérségben a majomhimlő nem fordult elő, 
halmozódás esetén a védőoltás rendelkezésre áll. 

  A munkánk során termelődő veszélyes hulladék tárolása a szabályozásnak megfele-
lően, hűtve történik, megsemmisítése az előírások szerint, a szakigazgatási szerv elő-
írása szerint havonta, a védőnői, háziorvosi szolgálattal szerződésben lévő, erre sza-
kosodott, engedéllyel rendelkező vállalkozás segítségével történik.  



A központilag biztosított oltóanyagok szállítására, tárolására, hűtésére intézkedési ter-
vet dolgoztunk ki, mely szerint a hűtési lánc biztosított.     

 3. Térségünkben az intézeti ellátást a Kaposvári Kaposi Mór Kórház Marcali Tele-
phelye biztosítja. Gyermekellátás és gyermekosztály, szülészet-nőgyógyászati osztály 
nincs, az ortopédiai, gastroenterologiai szakrendelő megszűnt. Akut agyi keringési 
zavart okozó kórképek esetén a Nagykanizsai Kórház, akut pszichiátriai betegségek 
esetén a Nagyatádi Kórház az ellátó hely. A szakrendelői ellátást a progresszivitási 
szintek betartása mellett Marcaliban, Kaposváron, kiemelt esetekben Pécsen vehetik 
igénybe a betegeink. A marcali, kaposvári szakrendelőben az előjegyzési idők vál-
tozatlanul irreálisan hosszúak (szemészet 1 év, a kaposvári ortopédiai előjegyzés több 
mint 6 hónap, urológia előjegyzés több hónap, labor 1-2 hónap). Évről évre egyre 
több kéthelyi vesz igénybe magán-egészségügyi ellátást, a magánorvosi szakellátó 
helyek száma folyamatosan nő, azonban már ott is heteket kell várni a vizsgálatra és 
magán ellátás költségei is jelentősen emelkedtek. 

A kéthelyi praxis hivatalos helyettesítője a somogyszentpáli körzet háziorvosa, ahol 
orvoshiány miatt átmenetileg egy marcali kolléga (Dr. Vincze András) vállalta el a 
hosszú távú helyettesítést.  

4. Kéthely is öregedő település, kedvezőtlen korfával. A lakosság együttműködésének, 
a többi településhez képest hamarabb beadott COVID elleni tömegoltásoknak kö-
szönhetően az elmúlt évek halálozásában a járvány nem hozott jelentős változást. A 
körzet korfáját az országossal összehasonlítani a 2022-es népszámlálási adatok isme-
retében lesz hasznos. 

Halálozási adatok: 2021-ben Magyarországon az ezer lakosra számolt halálozási 
szám 16 Kéthelyen 21 fő. 

Összhalálozás Kéthelyen éves bontásban: 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2016 2017 2018

Össz
halá- 
lo-
zás

37 35 33 33 32 33 41 47 33 42 31 46 42 26 45



Magyarországon 2021-ban a születéskor várható átlagos élettartam: 75,52 év, 
ugyanez Kéthelyen: 70,91 év. 
A kéthelyi átlagéletkort befolyásolják az értelmi fogyatékos otthon többszörös fogy-
atékkal elő lakóinak kedvezőtlen halálozási adatai. 
A praxisunkban a halálozások okozó betegségek eloszlása az országossal megegyezik. 
2021-ban Magyarországon az ezer lakosra számolt élveszületések száma 9,6 Kéthe-
lyen 6,3 fő volt. 
A táblázatban a születésük után körzetünkbe bejelentett gyermekek száma látható. 

  

2019 2020 2021
2022
. 10. 
18-ig

Össz-
halá- 
lozás

44 33 45 29

Év Összes születés Fiú Lány

1999 21 11 10

2000 11 5 6

2001 11 6 5

2002 16 11 5

2003 18 4 14

2004 14 8 6

2005 18 10 8

2006 22 8 14

2007 14 9 5

2008  13 9 4

2009 14 8 6

2010 12 7 5

2011 18 12 6

2012 16 6 10

2013 23 12 11

2014 16 8 8

2015 22 10 12

2016 11 4 7

2017 16 8 8

2018 15 7 8

2019 15 8 7

2020 17 11 6

2021 15 8 7



5. Betegforgalmi adatok:  
Az összes betegforgalomban benne van a rendelői megjelenés, az otthoni látogatás, a 
nem kéthelyi lakosok (sürgősségi esetek, az ideiglenesen itt tartózkodók) ellátása.  

6.  Az önkormányzat által szervezett és biztosított autóbuszokkal kétévente történő 
emlőszűrés a járvány miatt évekig szünetelt, majd 2022-ben folytatódott. Az EU által 
finanszírozott és a kormányhivatal által támogatott vastagbél daganat szűrési program, 
önkéntesen jelentkezett háziorvosi praxisokban (Kéthelyen is) folytatódik, segítségé-
vel, eddig 16 fő esetében, vastagbélrákot okozó előállapot kezelése történt meg sike-
resen.  
A belügyminiszter által tervezett változások között szerepel a fenti vastagbélszűrési 
program kötelezővé tétele a jövőben minden háziorvosi körzetben. 

Év Éves összes betegforgalom Napi átlag/fő

2000 16164 64

2001 17135 66

2002 18568 73

2003 19191 76

2004 19796 78

2005 18787 74

2006 19064 75

2007 15426 61

2008 15887 63

2009 17887 69

2010 17191 67

2011 17251 68

2013 17514 70

2014 16514 65

2015 16709 66

2016 16758 66

2017 16631 66

2018 16600 66

2019 16954 68

2020 17264 68

2021 17312 68



7.  2021 november 1-től, 11 környékbeli háziorvos és gyermekorvos részvételével 
konzorciumi együttműködési forma indult el. Ebben az együttműködésben az orvosok 
továbbra is a megszokott módon dolgoznak a saját praxisukban. A jelenlegi gazdasági 
és egyéb problémák miatt az együttműködésben dolgozók körzeteiben ígért pályáza-
tok, fejlesztések egyenlőre nem valósultak meg.  
2023-ban a belügyminisztérium változásokat tervez az alapellátásban. Az előterjesz-
tésben foglaltak egy új törvény elfogadását és 6 hatályban lévő jogszabály módosítá-
sát igénylik a parlamenttől, és 4 új kormányhatározat elfogadását a kabinettől. Az ellá-
tás szinte minden részét érintő tervek közül a lakosságot és az önkormányzatokat fő-
leg a következőek érinthetik. Az eddig ismertetetett tervben a jövőben a háziorvosok 
(akik most vagy egyéni vállalkozók vagy valamilyen társas vállalkozói gazdasági 
formában működnek) nem az önkormányzatokkal, hanem az állami OKFÖ-vel (Or-
szágos Kórház Főigazgatóság) szerződnének. A terv szerint az önkormányzatok alap-
ellátás működtetésére vonatkozó kötelező feladata és kontrollja is megszűnne, az 
adott terület alapellátó orvosa az önkormányzattól teljesen függetlenül dolgozna. A 
háziorvosok a kórházi orvosokhoz hasonlóan szolgálati jogviszonyba kerülnének, 
vagyis az ellátást szervező állami területi egység vezetője dönthetne a munkavégzésük 
körülményeiről, szükség esetén kirendelhetné őket más telephelyre munkát végezni. A 
háziorvosi ügyelet kötelezővé válna (jelenleg egy kistérséggel szerződött vállalkozó 
üzemelteti, aki biztosítja az ügyeletes orvost). Ahol az önkormányzatok nem tudtak 
állandó háziorvosi ellátást biztosítani és tartósan betöltetlen körzetek alakultak ki (kis 
körzet, a gyógyítás szempontjából nehezebb körülmények pl. Somogyszentpál, Pusz-
takovácsi, Vése, Somogyfajsz, Buzsák …) ott már 2023-tól az OKFÖ átrajzolná a 
körzethatárokat és a betöltetlen körzeteket egy szomszédos körzethez csatolná. A 
“gazdaságtalan” méretű (vagyis kis betegszámú) orvosi körzetek megszüntetésre (át-
szabásra) kerülnének ott is ahol most van háziorvos. Egyenlőre nem ismert feltételek 
teljesülése mellett 20%-kal csökkenthető lenne a háziorvosi finanszírozás. Az állami 
szakrendelői és kórház ellátás csak az állandó lakhelyhez tartozó szakrendelőben és 
kórházban lesz igénybe vehető, az akkor és ott dolgozó szakorvos által. A védőnői 
szolgálatok körzethatára mindig igazodna a háziorvosi körzet határához. A védőnő a 
területileg illetékes kórházzal kerülne jogviszonyba. 

Kéthely, 2022. 10. 18.                                                                             Dr. Gonda Péter


