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1. Előszó

Magyarország társadalmi-gazdasági fejlettségéhez képest a magyar társadalom egészségi állapota rossznak nevezhető. Hogy ez pontosan mit jelent, és honnan fakadhat ez a helyzet, arról a későbbiekben még lesz szó.
Fontos ugyanakkor, hogy erre a problémára Magyarország kormánya is
felfigyelt, és különböző lépéseket tett és tesz azért, hogy a nevezett állapot
megváltozzon. Ennek a problémakezelésnek a része, hogy olyan különböző pályázati felhívásokat írt ki, és olyan projekteket támogatott, amelyek
célja egyaránt az, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota. Akár közvetlenül megvalósuló tevékenységek révén, akár közvetett módon, például az
ellátórendszer fejlesztésével. Ebbe a sorba illik bele az EFOP-1.8.2.-17-es
kódszámú pályázati felhívás, amely praxisközösségek létrehozásának támogatásával kívánja elérni a lakosság egészségügyi állapotának javítását, illetve
az alap-, és szakellátáshoz való jobb hozzáférését.
Jelen felhívásra nyújtotta be Bükkösd Község Önkormányzata
Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Bükkösdön és térségében címmel a
pályázatát, melynek során 110.000.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült annak érdekében, hogy a településen és a térségben működő egészségügyi alapellátás sikerrel alkalmazkodjon a huszonegyedik
század kihívásaihoz. A következőkben jelen zárókiadvány első egységében
bemutatásra kerül, hogy egészen pontosan milyen indokoltsága volt annak,
hogy a település megvalósította a helyi és a környező háziorvosi praxisok-
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kal együttműködve jelen projektet. Mindez milyen konkrét tevékenységekben valósult meg, és ennek várhatóan milyen kedvező hatásai lesznek Bükkösdre és a projekt megvalósításába bekapcsolódott településekre, valamint
azok lakosságára nézve.
A zárókiadvány második egységében a projektben résztvevő szakemberekkel készült interjúk lesznek olvashatók, melynek köszönhetően
jobban megismerhetővé válik az, hogy miként látták a résztvevők belülről a
megvalósított tevékenységeket, mik a saját tapasztalataik.
Végül a zárókiadvány utolsó, harmadik egységében a lakosság számára nyújtott többletszolgáltatásokból kerül bemutatásra egy válogatás.
Ezek közül valamennyi közvetlenül szolgálta azt, hogy a praxisközösség
által lefedett terület lakosságának egészsége, egészségtudatossága hosszú
távon javuljon.
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2. A projekt háttere

2.1. A projekt indokoltsága
– rossz egészség és rossz hozzáférés

Ahogyan az EFOP-1.8.2.-17-es felhívás indokoltságával foglalkozó fejezetében is olvasható, és ahogyan az előző fejezetben is említettük, a magyar
lakosság egészségi állapota elmarad attól a szinttől, mely az ország fejlettségi szintjéből kiindulva, elvárható lenne. Mindez azt jelenti, hogy a magyar lakosság egészségi állapota meglehetősen kedvezőtlen, a születéskor
várható élettartam, noha folyamatosan emelkedik, jelentősen elmarad
az uniós átlagtól (a hazai várható élettartam 2019-ben 76 év volt, míg az

Forrás: Egészségügyi országprofil 2017, 3.
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uniós átlag 80,9). A várható élettartam az elvárhatónál alacsonyabb szintje
elsősorban abból fakad, hogy a hazai társadalom igen jelentős hányada
rendelkezik valamilyen krónikus betegséggel. Ráadásul olyan krónikus
betegséggel, amely elsősorban az életmódból fakad, vagyis amely megelőzhető lenne. Így vezető halálozási okok között tarthatjuk számon a szív- és
érrendszeri megbetegedéseket, vagy például a daganatos megbetegedéseket.
Holott a megfelelő megelőzéssel, például életmódváltással, vagy
rendszeres szűrővizsgálattal az ezeket a halálokokat kiváltó megbetegedések elkerülhetők lennének, vagy a már kialakult betegségek megfelelően
rendben tarthatók volnának.
De súlyos problémát jelent a hazai egészségügyi ellátórendszer
nem kellően hatékony működése is. Itt pedig az imént említett elkerülhető
szó központi gondolattá tételére van szükség. Hazánkban rendkívül magas az aránya az elkerülhető halálozásoknak. Az elmúlt években például
jellemzően körülbelül 325 megelőzhető halálozás következett be Magyarországon, amely az uniós átlagnak a duplája. Ezek között a halálozások között
nagyon kevés volt a baleset, viszont annál több volt például a tüdőrák, az
iszkémiás szívbetegség, vagy épp az alkohollal összefüggő megbetegedések.
Az elkerülhető halálozások esetében hasonló arányokat látunk: az uniós
átlagnál közel kétszer több halálozás lett volna elkerülhető (százezer főre
vetítve 176).
Ha az országos számokat vizsgáljuk meg, akkor elmondható, hogy a
megyeszékhelyek kedvezőbb helyzetben vannak a jobb ellátási kapacitásnak
köszönhetően. Egyéb térségek viszont rendkívül kedvezőtlen mutatókat
tudhatnak magukénak. E tekintetben pedig a Bükkösdöt is magában foglaló Szentlőrinci járás is igen rossz mutatókkal rendelkezik a halálozások tekintetében. De ugyancsak problémát jelentenek a betöltetlen praxisok, vagy
például azon lakosok aránya, akik nem tudják a betöltetlen praxisok miatt
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Forrás: Egészségügyi országprofil 2019: 13.
lakóhelyükön igénybe venni az egészségügyi alapellátást. A Szentlőrinci járásban például a helyi lakosságnak több mint ötöde nem tudja saját lakóhelyén igénybe venni az egészségügyi alapellátást.
A megelőzhető és elkerülhető halálozások visszaszorítása az egészségügyi ellátás javításának legfőbb célja lehet, azok nem függetleníthetők
sem a lakosság káros életmódjától, esetenként a szűrővizsgálatoktól való
távolmaradástól, sem az egészségügyi ellátórendszer hiányosságaitól,
hibáitól. Ugyanis a magyar ellátórendszer rendszerszintű problémákkal
küzd. Egyfelől súlyos problémát jelent az alulfinanszírozottság. Az uniós
átlagnál jelentősen kisebb az egészségügyre történő lakosságarányos anyagi
9

Forrás: KSH Tér-Kép 2018 17.
ráfordítás, ha pedig az egy főre jutó ráfordítást nézzük, akkor ez az arány
még kedvezőtlenebb képet fest. Ráadásul ezzel együtt az alulfinanszírozott
egészségügyi rendszer még csak nem is képes költséghatékonyan működni, ugyanis alapvetően egy kórházközpontú egészségügyi rendszerrel rendelkezünk, amely hatalmas összegeket emészt föl, miközben ez a struktúra egyértelműen nem képes reflektálni a lakosság rendkívül kedvezőtlen
egészségi állapotára, nem tud abban pozitív változást generálni. Az egészségügyi rendszer tehát jelentős reformokra szorul.
A projektben résztvevő praxisok által érintett települések igen
vegyes képet festenek, emellett pedig rávilágítanak az országban jelenlevő területi egyenlőtlenségekre is. Összesen hat település érintett a programokban: Bükkösd, Cserdi, Dinnyeberki, Helesfa, Pécs és Szentlőrinc.
Az érintett települések egészen kettészakadnak. Míg Pécsett és Szentlőrincen, melyek közül az előbbi megyeszékhely, míg utóbbi járásszékhely, az
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egészségügyi szolgáltatások széleskörben biztosítottak, a hozzáférhetőség kifejezetten jó. Ez alatt pedig nem kizárólag az egészségügyi alap-, és
szakellátáshoz való hozzáférés értendő, hanem a prevenciós szolgáltatásokhoz való hozzáférést is. Sokkal több ilyen program valósul meg városi környezetben, illetve mivel infrastrukturálisan is jobban ellátott településekről
van szó, ezért számos prevenciós szolgáltatás érhető el helyben.
A projektben résztvevő vidéki települések viszont ettől eltérő helyzetben vannak. Kiemelhető közülük a projektgazda Bükkösd, ahol a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgáltatás biztosított, noha csak egy vegyespraxis keretein belül. A többi település viszont nincs ilyen szerencsés
helyzetben, hiszen Cserdin, Dinnyeberkin és Helesfán nem érhető el állandó jelleggel háziorvos. Az itteni praxis ellátásáért a bükkösdi háziorvos
a felelős. Ez azt eredményezi, hogy e településeken heti egy alkalommal,
mindösszesen másfélórás időintervallumban vehetők igénybe a háziorvosi
szolgáltatások.
Ilyen ellátási adottságok mellett a településeken kevés lehetőség adódik a prevenciós tevékenységekre. Igaz, a települések többségén évente általában egy-egy alkalommal sor kerül valamilyen szűrővizsgálatra, megelőzést segítő programra, de jellemzően inkább Szentlőrincre vagy Pécsre kell
elutazniuk a lakosoknak, hogy azokon részt vegyenek. Mindez jelentősen
rontja a településen élők egészségtudatosságát elősegítő szolgáltatásokhoz
való hozzáférését és összességében a település lakosainak az egészségi állapotát is. Ugyancsak jellemzően kevés lehetőség van a településeken a rendszeres, rekreációs, vagyis egészségmegőrzést szolgáló sporttevékenységre,
noha az ehhez szükséges, bizonyos mértékű infrastruktúra valamennyi
településen elérhető. Ezen tényezők összessége miatt a települések az
országoshoz hasonlóan kedvezőtlen egészségügyi mutatókat tudhatnak magukénak, nagyon sok ember szenved olyan krónikus betegségben,
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amely az életmódjából fakad, és amely megelőzhető, vagy időben történő
észlelésével, felismerésével kezelhető, jobb esetben szinte teljesen visszaszorítható lenne.

2.2. A megoldás egyik iránya – a prevenció
Az imént bemutatott problémák megoldásának alapvetően két iránya lehet. Az egyik a prevenció, vagyis a megelőzés, hiszen mint láthattuk, az
ezek hiányában kialakult betegségek vannak nagy arányban jelen a magyar
társadalomban. A másik pedig a megfelelő intézményi, ellátási háttér kialakítása, biztosítása. Ezek részben egymástól függetlenül, egymással párhuzamosan futó fejlesztési irányok, ám részben keresztezik is egymást, hiszen a
megfelelően kialakított ellátási rendszer nélkül a prevenció, melybe számos
kérdés, terület beletartozik, nem valósítható meg hatékonyan. A következőkben tehát ezek a kérdések kerülnek részletesebben bemutatásra megalapozva azt, hogy a projekt miért éppen ennek a két területnek a fejlesztésére
helyezett nagy hangsúlyt.
A lényegében az egész társadalomra, így a térségre is jellemző igen
kedvezőtlen egészségügyi mutatók javításában hatalmas szerepe van a
prevenciónak, vagy magyarul mondva a megelőzésnek, mely különböző
szintekből (összesen háromból) és összetevőkből áll, melyeknek más és más
céljai, és funkciói vannak.
Az elsődleges megelőzés, vagy orvosi szaknyelven mondva a primer
prevenció legfőbb célja a betegség kialakulását eredményező kockázati
tényezők minimálisra csökkentése, a fizikai ellenállóképesség megőrzése, a testi- és szellemi jóllét fenntartása és megerősítése. Ez a megelőzés
legtágabb része, amelynek célcsoportját képezi a teljes társadalom. Beleértve így az egészségeseket is. Az egészségmegőrzés, a rizikófaktorok csökken12

tése különböző módszerekkel segíthető, érhető el, elsősorban nem is orvosi
eszközökkel. Főként az emberek egészséghez kapcsolt attitűdjeinek megváltoztatásával, és ebből adódóan az egészségmagatartásuk megváltoztatásával. Így például a helyes étrend és táplálkozás kialakításával, valamint
a rendszeres testmozgás mindennapokba történő bevezetésével. Vannak
ugyanakkor természetesen orvosi eszközök is. Ilyenek például a védőoltások, amelyek segítenek abban, hogy az általános egészségünkre nézve nagyon magas kockázatú betegségek kialakulása minimálisra csökkenjen.

A másodlagos vagy szekunder prevenció még mindig a társadalomnak igen széles rétegét kívánja megszólítani, hogy kiszűrje azokat, akik
esetében már valamilyen kialakult betegségről beszélhetünk. A megelőzés e szintjének a célja ugyanis az, hogy a kialakuló betegség minél inkább
korai szakaszban kerüljön feltárásra. Az idejében megkezdett beavatkozás
ugyanis nem csak az egészségi állapot további romlását képes megakadá-
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lyozni, de szerencsésebb esetben egy idejében észlelt betegség, akár vis�szafordítható is. Ennek megfelelően a másodlagos prevenció eszközei is
orvosi eszközök, név szerint a szűrővizsgálatok. Szűrővizsgálatokat már az
újszülötteken is végeznek (pl. csípőszűrés, hallásvizsgálat stb.). A kisgyermekkorban és az iskoláskorban is rendszeresek a szűrővizsgálatok. Vagyis a
legfiatalabbak e tekintetben ellátottnak minősülnek, azonban a felnőtt népesség esetében a szűrővizsgálatokon való részvétel egyéni felelősség kérdése. Nagyon fontos lenne az e szinten való erőteljesebb jelenlét fejlesztése,
hiszen mint láthattuk a lakosság egészségi állapotára vonatkozóan, a népesség jelentős hányada szenved olyan betegségek súlyos következményeitől,
melyek szűrővizsgálatok segítségével időben kezelhetők lehetnének.
A megelőzés utolsó szintje a harmadlagos vagy tercier prevenció.
A megelőzés ezen szintje már csupán egy szűkebb célcsoportot érint. A harmadlagos megelőzés a már kezelésben résztvevő betegek esetében jöhet
szóba, vagyis a megelőzés és a gyógyítás nem is választható el e szinten élesen egymástól. E szintnek a célja, hogy a súlyosabb károsodások legyenek
megelőzve, minimálisra csökkenjen a további funkcióvesztés kockázata, valamint a betegséggel összefüggésben kialakuló fogyatékosságok elhá-
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rításra kerüljenek. Ennek megfelelően a harmadlagos prevenció eszközei
kifejezetten orvostechnikai eszközök és általánosságban kevésbé írhatók le,
hiszen azt a konkrét terápia eszközei döntik el.
A prevenció megerősítésével a teljes társadalom egészségi állapota javítható lenne, így a prevenció hatékonyságának javításával a hazai társadalom egészségi állapota közeledhetne egy olyan szinthez, amely jobban
megfelelne az ország társadalmi és gazdasági fejlettségi szintjének.
A prevenciónak különböző színterei lehetnek és mindegyiknek más
és más funkciója, feladata van. A megelőzés legfontosabb színtere a család,
ugyanis ez a szint az, ahol a gyermekek elsajátítják a különböző magatartásformákat, beleértve az egészséggel kapcsolatos magatartásformákat is.
Emellett igen fontos színtér az iskola, amelynek ugyancsak jelentős személyiségalakító szerepe van, de emellett lehetőséget biztosít az információk,
ismeretek áramlására is, valamint ahol konkrét célzott prevenciós tevékenységek is megvalósíthatók. Ehhez részben hasonló prevenciós színtér lehet
a munkahely is, ahol lehetőség van a munkavállalók felvilágosítására stb.
Kiemelten fontos terület viszont a megelőzésben az egészségügyi ellátás,
azon belül is az alapellátás, beleértve a háziorvosi, a házi gyermekorvosi,
iskolaorvosi és védőnői ellátást. Mindegyiküknek más és más feladata van,
más és más területen jelennek meg így a megelőzésben is.

2.3. A megoldás másik iránya – az ellátási rendszer
Miként az előzőkben már említésre került, a prevenció valamennyi szintjén
fontos szerepe van az egészségügyi alapellátásnak.
Az alapellátás az egészségügyi ellátás legelső szintje, amelynek több
különböző szereplője van, így például a háziorvosok, a házi gyermekorvosok, a fogorvosok, védőnők, iskola-orvosok. Funkcióját tekintve az alapel15

látás kiemelkedően fontos. A hazánkban kialakított egészségügyi rendszerben ez az első szint, amellyel a lakosság találkozik (megfelelő prevenciós
tevékenység esetén nem kizárólag csak a betegek). Eredeti funkcióját tekintve pedig sok betegnek nem is lenne szüksége arra, hogy az egészségügyi
ellátás magasabb szintjével találkozzon. Az egészségügyi alapellátás ugyanis eredendően egy kapuőri szerepet tölt be. Vagyis ezen a szinten kellene
kezelni annyi betegséget, amennyit csak lehet, ezzel a kevésbé súlyos esetek
ellátását le is lehetne zárni. Ezzel a szakellátás tehermentesítése történne
meg, mellyel maguk a páciensek is sokat nyernének (pl. lerövidülnének a
várólisták stb.). Ugyancsak az egészségügyi alapellátás feladata lenne számos, az elsődleges és jelentős részben a másodlagos prevencióhoz tartozó tevékenység megvalósítása is.
A hazai egészségügyi ellátási rendszer ugyanakkor a gyakorlatban
eltérő tulajdonságokkal rendelkezik. Az egészségügyi alapellátás a kapuőri
feladatait szinte képtelen ellátni, amely miatt rendkívül jelentős teher nehezedik a szakellátásra. Továbbá nagyon jelentős kórházcentrikusság is
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megfigyelhető: rengeteg beteget kezelnek kórházban, ráadásul az indokoltnál hosszabb ideig. Ez súlyos anyagi terhet jelent az egészségügyi ellátásra nézve, amely értelemszerűen az egészségügyi rendszer más részeiből,
így például az alapellátástól vesz el forrásokat.
A teljes hazai egészségügyi rendszert jellemző strukturális problémákon túl sajátos, kifejezetten az alapellátást érintő problémák is jellemzik.
Ezek két részre oszthatók. Az egyik egy magát az ellátás biztosítását érintő problémacsoport. Ahogy ezt az érintett települések kapcsán is láthattuk,
nagyon sok ember él olyan településen, ahol helyben nem, vagy korlátozott mértékben biztosított az alapellátás. A másik, hogy egy nagyon erősen
növekvő tendencia, hogy magának az ellátásnak a szerkezete egyre jobban
eltávolodik a kívánatostól, egyre jobban növekszik a szakellátás és a kórházi
ellátás szerepe és súlya, az alapellátás pedig egyre kevésbé lát el a kapuőri
feladatokat. Ez részben kapcsolatban áll azzal, hogy komoly emberi erőforrás problémák jelennek meg az egészségügyi alapellátásban. Folyamatosan
nő a betöltetlen praxisok száma, amely az egy háziorvosra jutó magasabb
betegszámot is eredményez, valamint azt, hogy sokan élnek olyan településen (a Szentlőrinci járásban például a járás lakóinak több mint negyede),
ahol nem biztosított helyben a háziorvosi ellátás.
Ez a tendencia pedig várhatóan egyre tovább fog romlani. Mindez
annak is következménye, hogy a háziorvosi társadalom folyamatosan idősödik, és ez a tendencia az elkövetkező években csak erősödni fog. (6.)
Forrás: Kincses Gyula (2015): Az alapellátás átalakításáról. Orvostovábbképző szemle. 23. (1.) 67-73.
A háziorvosok közel negyven százaléka hatvan évnél is idősebb, miközben a háziorvosok utánpótlása nem megfelelő mértékű.
Az ellátórendszernek a növekvő munkaerőhiány és a jelenlegi munkaerő elöregedése mellett további kihívásokkal is szembe kell néznie. Ilyen
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kihívás, hogy az orvostudomány hatalmas korszerűsödésen ment keresztül.
Ez egyfelől hatalmas előny, hiszen megnövekedett az ellátás minősége, a
gyógyítás hatékonysága, ám az új környezet új kihívásokat is teremt az
abban dolgozók számára. Új infrastruktúrát, új finanszírozási kihívásokat
stb., amelynek következtében az „egy orvos – egy nővér – egy praxis” alapú alapellátási (háziorvosi) rendszer fenntarthatatlanná vált.
E fenntarthatatlanságból fakadóan olyan további, az ellátórendszerben dolgozókat érintő problémák jelennek meg, amelyek jelentősen hátráltatják a hatékony munkavégzést. Ilyen például, hogy a szakemberek a
jelenlegi ellátási rendszerben egymástól elszigetelten működnek. Érdemes azt is kiemelni, hogy a szakmai elszigeteltség a szakemberek mentális
egészségére is káros hatással lehet, amely az ellátás színvonalának romlását
is magával hozhatja.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a finanszírozás problémáját sem.
Ahogy az már említésre került, a magyar egészségügy kórházközpontú,
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amely a pénz alapellátásból történő kicsatornázását eredményezi. Miközben az alapellátás jobb finanszírozása egy hatékonyabb egészségügyi ellátáshoz vezethetne.
Ilyen adottságok mellett az egészségügyi alapellátás a neki szánt
prevenciós tevékenységeket sem képes megfelelő módon ellátni. Emiatt
vált napjainkra mintegy kényszerré az, hogy az egészségügyi rendszerben,
beleértve az alapellátást, egy átfogó reform következzen be. Olyan reform,
amely a felsorolt kihívásokra reflektál. A leginkább alkalmas irány ehhez
egy team jellegű együttműködés, vagyis a praxisközösségek kialakítása, ahol a betegeket egy orvosközösség látja el. Egy ilyen közösségnek az
előnye, hogy az abban résztvevő szakemberek kompetenciái „összeadódnak”. Különösképp akkor lehet ez eredményes, ha az egyes szakemberek
más és más területekre specializálódnak, így a csapat egyes tagjai például
a szűrésekre, míg mások az akut panaszok kezelésére, stb. Ezzel az alapel-

Forrás: Kincses Gyula (2015): Az alapellátás átalakításáról.
Orvostovábbképző szemle. 23. (1.) 67-73.
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látás valóban kiteljesedhet, átvehet feladatokat a szakellátásból, betöltve a
kapuőri és tehermentesítő funkciót.
Az ilyen csoportoknak az előnye lehet továbbá az is (különösen vidéki környezetben), hogy ezek ellátási területe nem csak egy települést,
hanem egy mikrotérséget fed le, vagyis nem csak egy-egy települést. Ennek köszönhetően a korábban említett probléma, miszerint számos település nem rendelkezik helyben elérhető háziorvosi ellátással, mérsékelhető
a praxisközösségek megteremtésével. Az egészségügyi alapellátás ilyetén
jellegű átalakításának szükségszerűségét a kormányzat is felismerte, így a
szakmabeliek segítségével megkezdte a hazai ellátási rendszer átalakítását,
jobban mondva az átalakítás előkészítését. Többek közt e folyamat része
volt jelen projekt is.
A praxisközösségek kialakítása során egy olyan szakmai közösség
jön létre, amely képes hatékonyan kezelni napjaink egészségügyi alapellátása kapcsán felmerült problémákat. Vagyis reflektál a szakmai elszigeteltségre, a modern szakmai kihívásokra és a financiális nehézségekre. De
egyaránt válaszokat keres arra is, hogy miként lehetne átfogóan a lakosság
egészségi állapotát javítani, elsősorban a prevenció megerősítése által. Ezek
alapján jöhetnek tehát létre a praxisközösségek. Azok pontos működését
(legalábbis jelen projekten belül) a projektet bemutató részben fogjuk ismertetni, de érdemes kiemelni azt, hogy mára a praxisközösségek létrehozásának folyamata gyakorlati megvalósítási fázisba került, így az integráció különböző szintjein álló praxisközösségek jöhetnek létre hivatalosan is
(pályázati támogatásoktól függetlenül). A praxisközösségek nem csak az
alapellátás problémáit oldhatják meg, hanem a kormányzati, szakpolitikai
törekvéseknek megfelelően a praxisközösségek kiemelt feladatává válik a
prevenció is. Ez várhatóan közvetlenül a lakosság egészségi állapotának
javulásához vezet.
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3. A projekt bemutatása

3.1. A projekt céljai
A projekt céljai az imént bemutatott problémákra és kihívásokra reflektálva kerültek kialakításra, természetesen igazodva a felhívás céljaihoz és a
Széchenyi 2020 előírásaihoz. A legfontosabb cél az volt, hogy a prevenció
minél szélesebb körben elérhetővé váljon a praxisközösség által lefedett
területen, településeken az alapellátáson belül.
Ugyancsak kiemelt célja volt a projektnek, hogy egy olyan komplex,
a betegek igényeire igazított alapellátási szolgáltatás kerüljön kialakításra, amely többféle szakember bevonásának és kooperációjának köszönhetően multidiszciplináris szemlélettel képes gyógyítani.
A projekt hosszútávú céljai közé sorolható, hogy javuljon a praxisközösség által lefedett terület lakosságának az egészségi állapota, egészségtudatossága, növekedjen a születéskor várható élettartam, hosszú
távon megerősödjön az egészségügyi alapellátás prevenciós fókusza,
amely betegségkezelés, betegségközpontúság helyett egészségmegőrzés
és egészségközpontú ellátást eredményez. Továbbá, hogy javuljon a lakosság betegellátáshoz való hozzáférése, köszönhetően a praxisközösségben létrejövő együttműködési kereteknek, és ezzel csökkenjenek a területi
egyenlőtlenségek. (8.)
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3.2. A projekten résztvevő szakemberek bemutatása
A projektben összesen hat háziorvos, illetve házi gyermekorvos vett részt,
továbbá egy dietetikus és egy gyógytornász került bevonásra.
A projektgazda Bükkösd településen (illetve Helesfán, Dinnyeberkin és Cserdiben) Kutnyánszky Valéria látja el a háziorvosi feladatokat.
Bükkösdön minden nap rendelésének köszönhetően a háziorvosi ellátás
biztosított, míg Helesfán és Dinnyeberkiben keddenként tart másfél, illetve
egy órás rendelést, míg Cserdiben szerdánként.
A projektbe Pécsről összesen három háziorvos és egy gyermekorvos
kapcsolódott be. Gulyás Erzsébet a pécsi 2. számú háziorvosi praxis orvosa,
Gallovich Éva a pécsi 3. számú háziorvosi praxis orvosa, Herr Henritta a 4.
számú háziorvosi praxis orvosa, és Pandur Ágnes gyermekorvos. Esetükben az ellátás minden nap biztosított a rendelőjükben 3, illetve 4 órás ren-
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delési időben. Az ügyeletük pedig minden esetben a Pécsi Tudományegyetem által fenntartott klinikán biztosított. Vagyis alapvetően a nagyvárosi
környezetben egy jól kiépített infrastruktúra biztosított a betegek számára.
A már felsorolt háziorvosokon túl még egy háziorvos kapcsolódott
be a praxisközösségbe. Weisz Mária a szentlőrinci 5. számú háziorvosi praxis orvosa. Esetében is minden nap elérhető a páciensek számára háziorvosi ellátás. Továbbá Weisz Mária minden páros héten péntekenként Csonkamindszenten is ellát orvosi rendelést.
A háziorvosok adatközlése szerint a legtöbb praxis igen nagy mértékben leterhelt. Több praxis is megközelíti, vagy akár felül is múlja az 1800
fős betegszámot. Ez jóval meghaladja az országos átlagot, amely körülbelül
1600 ellátottat jelent praxisonként.
A legnagyobb ellátotti számmal (közel 1900 fő) Kutnyánszky Valéria
rendelkezik, amely abból fakad, hogy több településen látja el a háziorvosi
teendőket, ráadásul valamennyi településen hozzá tartoznak a gyermekek
és a felnőttek egyaránt, míg a többi orvos esetében feltehetően a városi környezet nagyobb népsűrűsége miatt van igen sok ellátott.
A háziorvosokon és a gyermekorvoson felül a projektbe bekapcsolódott, miként az már említésre került két dietetikus és egy gyógytornász
is. Borbély Bianka dietetikus Pécsett, míg Kuthy Orsolya dietetikus Szentlőrincen tartott fogadóórát. Radnai Valéria gyógytornászhoz pedig a háziorvosok közvetlen irányításával jutottak el a páciensek.

3.3. A háziorvosi praxis működése
A bemutatott szakemberek a korábban ismertetett célok elérésének érdekében a projekt keretein belül egy praxisközösséget hoztak létre. Erre azért
is volt szükség, mert miképp a projekt hátterét bemutató fejezetekben kifej23

tetésre került, a jelenlegi alapellátási rendszer komoly problémákkal küzd.
Ezen problémák orvoslása nélkül pedig a felsorolt célok, úgymint prevenció megerősítése, vagy a lakosság egészségi állapotának az ország társadalmi és gazdasági fejlettségéhez mérten megfelelő szintre történő emelése,
nem valósulhat meg.
A projekt keretein belül tehát a célok elérése érdekében a felsorolt
szakemberek körében egy formális együttműködés valósult meg. Ennek a
formális együttműködésnek az egyik alapját képezte az, hogy rendszeres
jelleggel megtartott egyeztetéseken vettek részt a praxisközösség tagjai. Az egyeztetések nem csak arra teremtettek lehetőséget, hogy a projekt
megvalósítása érdekében biztosított legyen a rendszeres kommunikáció
és koordináció. A szakmai meetingek lehetőséget biztosítottak arra is, hogy
a praxisközösségen belül a háziorvosok kialakíthassanak egy együttműködési rendszert. Ezen a rendszeren belül feloszthatták egymás között a különböző feladatokat, továbbá kialakíthattak egy összehangolt szolgálati
rendet annak érdekében, hogy a praxisközösség területén élő valamen�nyi ellátott méltányosan, a területi különbségek figyelembe vételével és
minél nagyobb mértékben történő kompenzálásával juthassanak hozzá
az alapellátási szolgáltatásokhoz. Így kialakításra került például a praxisközösségen belüli helyettesítési rend, továbbá ezeken az egyeztetéseken került megtervezésre az is, hogy a projektben résztvevő szakemberek hol és
mikor tartják meg a projekt által biztosított többletszolgáltatásokat. Továbbá a belső, egymáshoz történő beutalási rendszer alapjainak kialakítása is
ezeken a fórumokon kerülhetett rögzítésre.
A technikai egyeztetések mellett ezek a formális egyeztetések természetesen egyfajta szakmai fórumként is szolgáltak. Vagyis az együttműködés technikai jellegű megbeszélései mellett sor került például konkrét
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esetek átbeszélésére is. Ezzel is támogatták egymás szakmai munkáját a
praxisközösség tagjai.
Szintén a projekt céljainak elérését szolgálta az, hogy a praxisközösség keretein belül megvalósultak olyan programok is, amelyek az orvosok
kompetenciáinak fejlesztését tűzték ki célul. Elsősorban a projekt céljainak megvalósítása érdekében a prevenciós tevékenységek megvalósításához
szükséges felkészítéseken, workshopokon vehettek részt a szakemberek. Így
részletesen megismerkedtek a vérnyomás-, és cukorbetegség-gondozással,
a testsúlycsökkentés módszertanával. De részt vettek függőségekkel kapcsolatos rendezvényeken (pl. drogfüggés felismerése, dohányzásról való
leszoktatás), megismerkedtek a népbetegségek pszichoszociális hátterével,
valamint a krónikus mozgásszervi megbetegedések esetén szükséges mozgásterápiákkal. Láthatjuk, hogy valamennyi esetben olyan témák kerültek
kiválasztásra, amelyek a lakosság egészségi állapotára reflektálnak, kapcsolódnak a legfontosabb problémákhoz.
Az egészségügyi alapellátás problémáit is bemutató részben kitértünk arra, hogy komoly problémát jelent a háziorvosok szakmai elmagányosodása, és a gyakran ettől nem függetlenül megjelenő stressz. Mindez
az orvosok munkájának minőségi romlását eredményezheti hosszú távon.
Ennek elkerülése érdekében a projekt során mentálhigiéniás foglalkozáson is részt vettek az orvosok. Elengedhetetlen ugyanis, hogy ne csak felkészült, hanem egészséges szakemberek álljanak a lakosság rendelkezésére.

3.4. A projektben nyújtott többletszolgáltatások
A projekt egészségfejlesztéssel kapcsolatos céljainak megvalósulása érdekében az abban résztvevő szakemberek a praxisközösség ellátottjai számára
különböző típusú és különböző jellegű többletszolgáltatásokat nyújtot25

tak. Közös volt azonban ezekben, hogy a prevenció valamely szintjére (első
vagy második) helyezte a hangsúlyt. Ennek megfelelően a praxisközösség által lefedett településeken megvalósításra került a kötelező rendelési
időn felül heti egy alkalommal, egy órában megtartott prevenciós rendelés,
amely során egyénre szabott egészség-állapot felmérés történt. Ehhez kapcsolódóan egyénre szabott életmód tanácsadás, szűrés és felvilágosítás
valósult meg. Továbbá megvalósultak egészségnevelő előadások, drogprevenciós előadások, reanimációs tanfolyam, valamint komplex egészségnapok. A praxisközösséghez társult szakemberek, miképpen arról már szó
volt, dietetikai tanácsadást és gyógytornát biztosítottak a praxisközösség
ellátottjai számára. A többletszolgáltatásokról elmondható, hogy azok
általánosan törekedtek a szemléletformálásra, az ismeretterjesztésre és
a szűrővizsgálatok elvégzésére.
Az egyes többletszolgáltatások célcsoportját a praxisközösség területén élő összes lakos jelentette. Ugyanakkor különösen nagy hangsúlyt fek-
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tettek a szakemberek, hogy célzottan megszólítsák azokat a betegeket,
akik már hosszabb ideje nem vettek részt háziorvosi ellátásban, így kiestek az ellátórendszer látószögéből. Továbbá szintén kiemelt célcsoportnak
tekinthető a hátrányos helyzetű lakosság, amelynek jellemzően rosszabb
az egészségügyi állapota, emellett pedig a már kiszűrt, de hosszabb ideje a
gondozásban nem jelentkező betegek és a függőségben szenvedő betegek
(dohányzás, alkohol).
A felsorolt csoportokon túl, melyek egyébként gyakran széles metszetet alkotnak, a szűkebben meghatározott célcsoportok közé tartoztak a
gyermekek és a fiatalkorúak is, hiszen a megelőzés, az egészséges életvitel,
életmód kialakítása már ebben a korban nagyon fontos. Illetve ebben az
életkorban érhető el hosszútávú eredmény. Erre egyébként több program
is reflektált, így például a rendszeres időközönként megtartott baba-mama
foglalkozás célja is az volt, hogy a kisgyermekes édesanyák olyan körülményeket alakítsanak ki otthon, mind a táplálkozást, mind a testmozgást,
mind higiéniai szempontokat figyelembe véve, amely egy egészségtudatosabb generáció felnövését támogatja, segíti elő.
A többletszolgáltatások imént bemutatott köre mellett megemlíthetjük még az egyénre szabott egészségi állapot felmérést, amely elsősorban az orvosok számára készült a betegekről, ám olyan átfogó képet alkotott róluk, amely a többletszolgáltatások célzott megvalósítását segítették.
Az egészségi állapot felmérések ennek megfelelően egy egyéni és családi
szintű anamnézist tartalmaztak, továbbá rögzítésre kerültek a táplálkozásra
és fizikai aktivitásra vonatkozó szokások, a kockázati magatartásra vonatkozó szokások és a lelki egészséggel kapcsolatos jellemzők is.
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3.5. A projekt során beszerzett eszközök

Az itt bemutatott, jelentős részben prevenciós célokat szolgáló többletszolgáltatások magas színvonalú biztosítása végett, eszközbeszerzésre
is lehetőséget nyújtott a projekt. Ennek köszönhetően a praxisközösség a
következő eszközökkel gazdagodott: spirométer, coagulométer, vérnyomás
holter, pulzoximéter, prothrombin meghatározó készülék, arterosclerosis
meghatározó, boka-kar indexmérő, EKG holter, CO monitor, farkasfecskendő, olló, érfogó. Alább röviden kifejtésre kerül, hogy ezen eszközök közül, melyek nem magától értetődőek, és miként segíthetik a praxisközösség
munkáját a jövőben.
A spirométer egy légzésfunkciót vizsgáló eszköz, amely azt mutatja
meg, hogy mekkora a belégzés utáni kilégzés térfogata és áramlási sebessége. Az eszköz ezzel képes kiszűrni a légzészavarokat. Az ezzel történő vizsgálat elsősorban az asztmára, a krónikus obstruktív tüdőbetegségre utaló
tünetek esetén indokolt.
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A coagulométer a vér véralvadási készségének vizsgálatára alkalmas eszköz, mely az ujjbegyből vett vért elemzi. Egész pontosan azt, hogy
a fibrinrög, vagyis a véralvadék milyen gyorsan jön létre. Ez vizsgálható
ugyan az eszköz nélkül is, ám az coagulométer segítségével a helytelen tesztelés valószínűsége minimálisra csökken. Az eszköz elsősorban a szív- és
érrendszeri betegségekkel, azon belül is a véralvadási problémákkal küzdők
kezelésében, illetve a véralvadási problémák felismerésében jelenthet nagy
segítséget a praxisközösség orvosai számára. Ugyanakkor számos egyéb betegség felismerését és időben történő kezelését is megkönnyíti ez az eszköz.
A vérnyomás holter egy olyan készülék, amely a 24 órás vérnyomásmérést teszi lehetővé, vagyis egy diagnosztikai eszköz. A 24 órás vérnyomásmérés azért fontos, mert csupán egyetlen vagy napi néhány alkalommal
elvégzett vérnyomásmérés önmagában nem elégséges ahhoz, hogy különböző vérnyomásproblémák, főként a magasvérnyomás kétséget kizáróan
bizonyítható legyen. Az eszköz előnye, tehát épp az, hogy képes folyamatosan monitorozni a beteg vérnyomását, megmutatva például azt, hogy fizikai
aktivitás vagy épp alvás közben milyen az ellátott vérnyomása. Az eszköz
segítségével tehát kiszűrhetővé válik a fehérköpeny szindróma ( a rendelőtől való félelem), az álcázott vérnyomás, az éjszakai magasvérnyomás, a hipertenzió, vagy épp a valódi magas vérnyomás, illetve az ezzel ellentétes
alacsony vérnyomás. Ezenfelül a már bebizonyosodott betegségek monitorozására is alkalmas az eszköz, így beállítható például a beteg gyógyszere.
A pulzoximéter egy kisméretű eszköz, melynek használata is meglehetősen egyszerű, és nagyon nagy szolgálatot tehet a megelőzésben. Az eszköz egyaránt képes a szív- és érrendszeri megbetegedéseket, valamint a
tüdőbetegségeket is feltárni. Az eszköz ugyanis a vizsgált személy pulzusát
és a vér oxigéntelítettségét is képes feltárni. A szerkezet megvilágítja a páciens ujját és az azon átszűrődő fény segítségével kiszámítja az imént említett
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két jellemző. Az eszköz segítségével olyan betegségek ismerhetők fel kezdeti
szakaszban, mint például a szívelégtelenség, vagy az érelmeszesedés.
A prothrombin a véralvadást meghatározó különböző tényezők
egyike, amelyet a máj termel. Vagyis egy olyan enzim, amely a véralvadás
beindításáért felel. A prothrombin meghatározó készülék segítségével az
mérhető meg, hogy mennyi idő, amíg az alvadék a vérben kialakul, így segít ellenőrizni a véralvadást beindító enzimrendszer állapotát. Az eszköz
különösen a vérrög képződés megelőzésére, és a vérzési rendellenességek
kiszűrésére használható.
Arterosclerosis meghatározó magyarul érszűkület meghatározót
jelent. A szerkezet ujjakra helyezhető, és így képes megállapítani a véredények rugalmasságát, a szív teljesítményét, a szaturációt, majd egy hat fokozatú skálán osztályozza azokat. Ebből lehet következtetni a perifériás keringési zavarokra, a szív- és érrendszeri megbetegedésekre. (11.)

30

Ugyancsak ezt a célt szolgálja a boka-kar indexmérő, ám a vizsgálat
másképp történik ezzel az eszközzel. Boka-kar indexmérés esetén a bokán
és a karon egyidejű vérnyomásmérés történik. Az eszköz segítségével viszont előre jelezhető a szélütés, vagy épp a szív-infarktus is. Az ezzel végzett
vizsgálat rendszeres megismétlése számos embernek javasolt, így például
cukorbetegeknek, dohányosoknak, elhízottaknak és magas vérnyomással
küzdőknek.
Az EKG holter a vérnyomás holterrel állítható párhuzamba. Az eszköz funkciója, hogy lehetőség nyíljon a szív elektromos működésének
24 órás vizsgálatára akár nyugalmi állapotban, akár terhelés alatt. A szív
elektromos működésének vizsgálata alatt a szív szabálytalan működését, a
szívritmuszavart, a szívkihagyást érthetjük. De az EKG holter segítségével
feltárható például a szédülés vagy ájulás, illetve a mellkasi fájdalom oka is.
Továbbá akár a szívinfarktus is megelőzhető az eszköz segítségével.
A CO monitor a kilélegzett levegőből származó szén-monoxid hemoglobin értékét képes megmutatni. Az eszköz különösen fontos lehet dohányosok rendszeres szűrésére, illetőleg a dohányzásról való leszokás támogatásában, motiválásában.
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4. Összegzés
Látható, hogy Magyarországon az emberek egészségi állapota rendkívül
kedvezőtlen. Sőt, elmarad attól a szinttől, amely elvárható hazánk társadalmi és gazdasági fejlettségétől. Mindez olyan kihívásokban és problémákban
ölt testet, mint például az elkerülhető és a megelőzhető halálozások rendkívül magas aránya.
Az, hogy ezek a körülmények így alakultak, rendkívül sok tényezőre
vezethető vissza. Egyfelől megtalálható benne a társadalom felelőssége is,
hiszen ezek a betegségek igen nagy arányban a nem megfelelő életmódból, a túl kevés szűrővizsgálat elvégzéséből fakadnak. Vagyis összességében
abból, hogy az emberek nem élnek egészségtudatos életmódot. E kapcsán
viszont szükségszerűen tovább is kell lépnünk: vajon kapnak-e elég támogatást hozzá az emberek, hogy egészségtudatosabban élhessenek? Sajnos az
látható, hogy nem. Rengeteg tényező befolyásolja azt, hogy milyen módon
férnek hozzá az egészségesebb életmód kialakítását segítő információkhoz
az emberek, és ebben komolyabb előre lépésre lenne szükség.
A másik oka a társadalom rossz egészségi állapotának (és ez nem is
feltétlenül választható élesen el az emberek információkhoz való hozzáférésétől), hogy az ellátórendszer nem működik optimálisan. Jelenleg hazánkban egy betegségorientált, kórházközpontú egészségügyi ellátórendszer
működik. Egy ilyen rendszer képtelen arra, hogy a lakosok egészségtudatos szemléletmódját kialakítsa. A nem megfelelő irányba történő szerkezeti
súlyponteltolódások miatt pedig hiába van meg az a szakmai szint, amely
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ebben segíthetné az embereket. Vagyis hiába működik egészségügyi alapellátás, abban is súlyos, rendszerszintű problémák vannak.
A problémákat felismerve Magyarország Kormánya meghirdetett
egy olyan pályázati felhívást, amely épp az egészségügyi rendszer szerkezetének helyes irányba történő változását kívánja támogatni. Ebbe a folyamatba kapcsolódott be felelősségteljes önkormányzatként (hiszen az alapellátás
biztosítása önkormányzati hatáskör) a Bükkösd Községi Önkormányzat.
A projekt lehetőséget teremtett arra, hogy létrejöjjön egy praxisközösség, reflektálva ezzel a térségben is jelenlevő ellátási rendszert érintő
problémákra. Ezek kijavításával, valamint a prevenciós többletszolgáltatások nyújtásával pedig a helyi lakosság egészségtudatosságának, egészségi
állapotának közvetlen fejlesztése is megvalósulhatott.
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Dr. Gallovich Éva
– praxisközösségi tag
Kérem, legyen kedves röviden bemutatni szakmai életútját, eddigi szakmai
munkáját!
Kórboncnokként kezdtem a pályámat, később a belgyógyászaton dolgoztam.
Az első szakvizsgám is belgyógyászatból volt. Később egy nagyközségbe mentem
körzeti orvosnak. Ott csaknem 12 évet töltöttem el. Közben elkezdtem a foglalkozásegészségügyet is. Amikor visszajöttem Pécsre, ebbe a körzetbe, ahol most
vagyok, akkor szakvizsgáztam le foglalkozásegészségügyből, illetve háziorvostanból is. Egy pszichoterapeuta képzést is elvégeztem, de külön ilyen rendelést nem
tartottam sosem, de a háziorvosi munkám során hasznosult.
Általánosságban milyen pozitív vagy negatív tapasztalatai vannak a projekttel
kapcsolatban? Kiemelne fontosabb szakmai vagy emberi tapasztalatokat!
Az általános betegellátás során a beteg aktuális problémáiról van szó, viszont
a projekten belül előtérbe került maga a páciens, és az ő teljes egészségügyi állapotának vizsgálat. Tehát nem csak az aktuális problémával foglalkoztunk, hanem
az egész emberrel.
Milyen visszajelzéseket kapott Ön a projektről annak megvalósítása során a
közvetlen kollegájától, kollegáitól, a praxisközösségi tagoktól és a betegektől?
Tulajdonképpen a háziorvosi munka egy elszigetelt munka. Nagyon nem is
tudunk a másik munkájáról, a továbbképzések is megszűntek a Covid alatt. A praxisközösség éppen ezt az elszigeteltséget oldotta. Voltak találkozások, közös beszélgetések. A betegek pedig tulajdonképpen szívesen vették az érdeklődést. Mindig a családi anamnézissel kezdtünk, ennek nagyon nagy súlya van szerintem, és
ezen keresztül sikerült a többi kérdéshez is eljutni.
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Milyen mértékben és módon segítette az Ön munkáját a praxisközösség működése során megvalósult tapasztalatok, gyakorlatok megosztása a tagok között?
Azért mindegyikünk valamennyire másképp praktizál, mert nem mindegy
például, hogy ez egy kis körzet, vagy egy nagy körzet, ahogyan az asszisztencia
száma sem mindegy, vagyis egy, vagy két asszisztens van-e az adott praxisban.
Például az egészségügyi felmérések kapcsán is lehetnek eltérések a praxisok között, hogy maga a felmérés és az egész munka hogyan oszlik meg a teamen belül.
Talán jobb lett volna, ha ezeket a napi gyakorlati dolgokat jobban megosztjuk egymással, de még a program legelején. Például, hogy miként a leggyorsabb, a legészszerűbb a felmérések elkészítése, mert mindenkinek voltak ötletei, és a végére állt
össze, hogy hogyan kellett volna csinálni.
Véleménye szerint a projekt során többletszolgáltatást nyújtó szakemberek milyen formában és hatékonysággal egészítették ki a praxisa, a praxisközössége munkáját?
A dietetikus szakmai munkája egy nagyon jó lehetőség volt, és jól is tudtunk vele együtt dolgozni. Itt tulajdonképpen az időpontegyeztetés jelentette a
legnagyobb problémát. A nyugdíjasaink ráérnek, de az aktív dolgozók esetében
nehezebb volt összehozni a foglalkozásokat. Ez egyébként az egész projektre rányomta a bélyegét, amelyet valahogy kezelni kellene. A gyógytornásszal történő
együttműködés viszont nem volt annyira sikeres. Ennek az egyik oka az volt, hogy
ez egy területileg tág praxisközösség volt. A másik pedig, hogy a projekt közben
átépült a rendelőnk. Nagyon rossz állapotú, nagyon régi volt a mi rendelőnk, és
nem volt a projekt elején alkalmas a gyógytornára. Később már igen, ám nagyon
kiestünk területileg.
Indokoltnak tartja-e, és ha igen, akkor milyen mértékben a jövőbeni együttműködést a projektbe bevont szakemberekkel? Esetleg más szakemberek jövőbeli bevonásával kapcsolatban vannak-e elképzelései?
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Jó tapasztalat volt a dietetikussal való együttműködés, nagyon jó lett volna, ha
a gyógytornát is sikerül megszerveznünk. Rajtuk kívül egy úgynevezett szociális
ügyekkel foglalkozó segítőre lenne szükség, aki adott esetben a házi betegápolás megszervezésében, esetleg a minőség javításában segít, mert itt elesett, esetenként mentális problémákkal is küszködő emberekről van szó. Vagyis fontos
lenne, hogy tényleg etikusan, és jól valósuljon meg a házi betegápolás. Emellett
a szociális ügyintézésben, az otthoni szociális elhelyezés folyamatában, például a
nyomtatványok beszerzésében segíthetne konzultáció szintjén. Én szívesen közvetítenék a „rászoruló” és egy segítő között.
Véleménye szerint milyen további fejlődési lehetőségei lehetnének a praxisközösségnek?
Kérdéses, hogy milyen lehetőséget kapunk, és kérdés, hogy ennek a lehetőségnek a kereteit ki fogja megírni. Azok, akik benne is vannak, és akik tapasztalattal
rendelkeznek? Illetőleg mihez szabják majd azokat, milyen szinthez? Mert itt egy
átlagot kellene megcélozni, és azt nagyon jól csinálni, de mind a két véglet hibás.
Az sem jó, ha túlzásba esünk, és minden rendelőben van egy ultrahang, mert azt
használni is kell. Azt mondom, hogy a háziorvosok rendelkezzenek olyan műszerekkel, amiket képesek jól kihasználni a praxisukban, praxisközösségükben.
Ehhez inkább centrumokra lenne szükség, mert a háziorvosi rendelők erre nem
annyira alkalmasak.
A háziorvosi ellátás mellett mennyi időt tudott fordítani a prevenciós szolgáltatásokra, illetve mennyiben látja azokat eredményesnek?
Én szem előtt tartottam azt, hogy szükség van a prevenciós ellátásra. Tehát
ahol szükség volt rá, akkor próbáltam valamilyen ráhatással elérni, hogy részt
vegyenek rajta, mert van, aki örül neki, van aki inkább hárítaná. Próbálkozom, de
ez egy kulturális szintű kérdés, a magyar emberek egészségi kultúráját kellene már
óvódás kortól építeni, és akkor kevesebb lenne a probléma.
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Mik a tapasztalatai azzal kapcsolatban, hogy a páciensek időben felismerik-e a
tüneteket, nem halogatják-e az orvoshoz fordulást?
Éppen ez a hiba, ezért kellene az egészségnevelés. De nem a rossz értelmében,
hanem jó értelmében. A magyar ember akkor megy orvoshoz, ha panasza van,
kellene, hogy legyen egy átvilágítási idő. Mondjuk évente, egy program szerint, és
azokon ne csak a nyugdíjasok vegyenek részt, hanem az aktív dolgozók is, ezért
annak fizetett szabadnapnak kellene lennie. Ne a szabadságából kelljen elvennie
senkinek sem, ne keljen azért táppénzre mennie. Az emberek ugyanis féltik az
állásukat, főleg ha vizsgálatokra kell járniuk.
Mik voltak az általános tendenciák az Ön praxisában készült EÁF-ek vonatkozásában káros szenvedélyek, dohányzás, alkoholfogyasztás terén?
Szerintem az alkoholfogyasztást azt tagadják. A dohányzást nem tagadják,
viszont akik dohányoznak, azok közülük nagyon kevés olyan van, aki bármi hajlandóságot mutatna a leszokásra. Aki igen, az szól nekem. Nem szólt senki sem
most a felmérés kapcsán, bár sokkal kevesebben dohányoznak szerintem mint
régen, de összességében még mindig sokakat érint. Egyébként én mindig teszek
ennek érdekében, próbálok segítséget nyújtani.
Mik voltak az általános tendenciák az Ön praxisában készült EÁF-ek vonatkozásában táplálkozási szokások, mozgásszegény életmód terén?
Tulajdonképpen ebben a kérdéskörben lenne fontos szerepe a dietetikusnak, például táplálkozási tanácsokat ne személyre szabottan, hanem csoportosan adjon, mert vannak azonos problémával küzdő emberek, akiknek hasonló
tanácsok kellenének. Azért az elég időigényes, hogy mindenkinek elmondom
az okostányért. Egyébként nagyon rossz tapasztalataim voltak. Volt olyan, hogy
fogyni akart egy beteg. Elindultunk az étkezési naplóval és kiderült, hogy nem
főzött és nem fogyasztott főtt ételt, csak szendvicset. Nem is gondolkodott azon,
hogy ez így nem jó. Nagyon rossz, furcsa tapasztalatok vannak tehát táplálkozás
terén.
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Összességében hogyan állt a lakosság a projekthez? Milyen reakciókkal
találkozott?
Alapvetően azt tudom elmondani, hogy a családi anamnézissel kezdtem a
vizsgálatot. Egyébként nagyon érdekes dolgok jöttek ki, de ezt félretéve, ez egy
nagyon jó kiindulópont volt, amivel el lehetett kezdeni a további tevekénységet.
Talán érdemes lenne rendszeresen, például évente a családi anamnézist frissíteni.
Volt olyan is, aki elutasította a kérdéseket, de azért ez nem volt jellemző. Ilyen
tekintetben is hasznos volt a családi anamnézis, mert kötődést alakított ki a vizsgálattal kapcsolatban, hiszen azokról kellett beszélniük, akikhez kötődnek.
Az Ön megítélése szerint a praxisközösség területén élő lakosokat milyen mértékben sikerült mozgósítani a projekt keretében megtartott programokra (klubfoglalkozások, programok, események, rendezvények)?
Tulajdonképpen nem volt nagy lelkesedés, azt is lehet mondani, hogy egy
kicsit jobban a közösségekre kellene szabni ezt a tevékenységet. Az elvek nagyon
jók, de azt mondom, hogy a helyben jelenlevő orvosok együttműködésével a térségre lehetne szabni a koncepciót.
Véleménye szerint milyen eszközökkel lehet motiválni a lakosságot, hogy részt
vegyenek az egészségmegőrzéssel, vagy épp krónikus betegségekkel foglalkozó programokon?
A dolgozó lakosságot úgy lehetne motiválni, hogy kapnak például évente két
napot arra, hogy részt vegyen komolyabb szűrővizsgálatokon. Ez mindenképp fizetett szabadnap legyen. Így máris érdekeltté lenne téve az aktív lakosság abban,
hogy részt vegyen a vizsgálatokon. Ráadásul az aktív korú lakosság a legfontosabb, mert a veszteségek is az elhanyagolt aktív korúaktól fognak jönni. De talán
sok más módon lehetne motiválni az embereket.
Legyen kedves ismertetni, hogy a projekt keretében milyen eszközökkel sikerült
bővíteni, újítani a praxisa eszközállományát?
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Tulajdonképpen mi csak a spirométert kaptuk. Ez a legrosszabbkor jött, mert
itt volt a Covid. Mire megkaptuk, addigra már mindent felülírt a járvány, de a
spirométert nem használja az ember Covid idején. Úgyhogy egyenlőre nekem ez
még nem hasznosult. Most fogom elővenni és biztosan jó lesz. Én régen is használtam már spirométert, akkor is nagyon jónak tartottam, mert a tüdőkakapacitás
egy nagyon jó jelzője a korai krónikus tüdőbetegségeknek. Az érintettek pedig
mehetnek is rögtön a tüdőgondozóba előszűrésre.
Véleménye szerint milyen hosszú távú hatásai, eredményei lehetnek a megvalósított projektnek az Ön praxisára, illetve praxisközösségére?
Amit én ebből jónak tartottam, azt továbbra is folytatni fogom. Tehát az anamnézisnek nagyon nagy a súlya és a betegek aktuális panaszai kapcsán, és igyekszem mindig kicsit a többi dologra, problémára is rákérdezni. Aztán, hogy mi lesz
a későbbiekben, nem tudom. Én egy laza praxisközösségbe léptem be, hogy ennek
mi lesz a tartalma, milyen lesz a feltételrendszere, és azt mivel lehet megtölteni, az
csupán ígéret. Ahogyan az is kérdés, hogy mindez teljesíthető lesz-e.
Az Ön megítélése szerint a praxisközösség működése milyen eredményeket produkálhat a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében?
Alapvetően kiváló dolog lenne a praxisközösség. De jelenleg az ellátórendszer súlyos problémákkal küzd. A járvány miatt, amely alatt nem működtek a
szakrendelők, óriási torlódások vannak. Tehát az elmaradt vizsgálatok miatt
rendkívül nehéz a betegeket eljuttatni a szűrésekre vagy a szakrendelésre.
Sokaknak pedig elmegy emiatt a kedvük a vizsgálattól. Ezért is lenne jó, amit
már mondtam, hogy lenne egy segítő szociális ügyintéző, aki néhány körzetben
segíti a betegeket. Különösen az időseket, akiknek még az internetes ügyintézés
nehézségeivel is meg kell birkózniuk.
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Dr. Gulyás Erzsébet
– praxisközösségi tag
Kérem, legyen kedves röviden bemutatni szakmai életútját, eddigi szakmai
munkáját!
1980-ban végeztem el az egyetemet, utána belgyógyászként dolgoztam kórházban. Ezt követően nagyon sokáig voltam üzemorvos, és most már 30 éve itt
vagyok a körzetben háziorvosként.
Általánosságban milyen pozitív vagy negatív tapasztalatai vannak a projekttel
kapcsolatban? Kiemelne fontosabb szakmai vagy emberi tapasztalatokat?
Emberi részéről fontos tapasztalat, hogy a betegek nagyra értékelték a projekt által biztosított odafigyelést. Nagyon szívesen jöttek be, szívesen töltöttük
ki együtt a papírokat, és volt pozitív hatása is az egészségükre nézvést, kezdve a
diétáktól, az életmód megváltoztatásán keresztül a tanácsadásig, attól függően,
hogy ki mennyire tartotta be. Sok betegnél fény derült rejtett betegségekre, ami
életmeghosszabbító is lehet. Mindenképpen helye van egy ilyen ellátottak felé irányuló megközelítésnek. De nekem is meglepetés volt, hogy sok betegnél rejtett
kór derült ki, és az is, hogy ők nagyon szívesen veszik a plusz odafigyelést. Jól
működött ennek köszönhetően a komplájenszük is, és lényegre törően tudtunk
így együtt dolgozni.
Milyen visszajelzéseket kapott Ön a projektről annak megvalósítása során a
közvetlen kollegájától, kollegáitól, a praxisközösségi tagoktól és a betegektől?
A betegek részéről az, amit az előbb elmondtam. A kollégák részéről kicsit
vegyes képet festettek a visszajelzések. Ennek az az oka, hogy volt egy fél éves
szünet adminisztratív okok miatt, ráadásul a Covid is megnehezítette a munkánkat.
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Ki tudna-e emelni olyan tevékenységet, tevékenységeket a projektből, melynek
megvalósulása véleménye szerint eredményes volt? Melyek azok a tevékenységek,
amiket a jövőben javítani, vagy módosítani kellene a praxisközösség jobb működése
érdekében?
Úgy gondolom, hogy esetleg érdemes lenne jobban foglalkozni az ellátottak
pszichéjével, tehát egy ilyen típusú szakembert igénybe lehetne venni. Persze
valószínű, hogy erre több idő is kellene. Ez egy hiányérzetem volt a projekttel
kapcsolatban. Nyilván a betegekben is az lenne, ha tudnák, hogy erre lehetne
mód. Az pozitívum volt, hogy valakinek sikerült lefogynia, valakinek sikerült
megváltoztatnia az életmódját, az étkezési szokásait, olyan gyógyszereket kapott,
amellyel a vérnyomását eredményesebben csökkentettük, vagy a vércukrát jobban
kezelhettük, tehát plusz segítséget jelentett a munkánkban.
A praxisközösség működése során megvalósult tapasztalatok, gyakorlatok megosztása a praxisközösség tagjai között milyen mértékben és módon segítette az Ön
munkáját?
Hasznos tippeket kaptunk egymástól, és hasznos volt annak, aki beépítette azt
a mindennapi munkájába. De mindenki máshogy élte meg ezt a közös munkát.
Véleménye szerint a projekt során többletszolgáltatást nyújtó szakemberek milyen formában és hatékonysággal egészítették ki a praxisa, a praxisközössége munkáját?
Teljes mértékig kiegészítették a munkámat. A dietetikus pozitív változást hozott, az ő tanácsai nagyon hasznosak voltak a betegek számára. A gyógytornász
is nagyon lelkiismeretesen dolgozott és mindent elmondott, de miután személyes
kontaktusra lett volna szükség, melyet a Covid megakadályozott, így kevésbé volt
hatékony a működése. Ha személyesen többet tud találkozni a betegekkel, még
hatékonyabb lett volna az ő működése is.
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Kérem, néhány példán keresztül szemléltesse a dietetikus és a gyógytornász szerepét, munkáját!
Volt egy elhízott beteg, talán nem is tudta, hogy hogyan kell helyesen táplálkozni. Miután betartotta a dietetikus instrukcióit, lehetett látni, hogy sokkal
jobban érezte magát. A gyógytornásznál meg nyilván olyan módon érhető tetten
a szerepe, hogy a betegek azokat a gyakorlatokat csinálták otthon, amelyeket a
gyógytornász mondott, és ezáltal az ő állapotuk is kedvezőbbé vált.
Indokoltnak tartja-e, és ha igen, akkor milyen mértékben a jövőbeni együttműködést a projektbe bevont szakemberekkel? Esetleg más szakemberek jövőbeli bevonásával kapcsolatban vannak-e elképzelései?
Velük mindenképpen, de nekem még hiányérzetem van a betegek lelki támogatása kapcsán.
A praxisközösségnek, mint szakmai együttműködési lehetőségnek véleménye
szerint milyen további fejlődési lehetőségei lehetnének?
Mi most is laza praxisközösségben vagyunk. Lesznek olyanok, akik szoros
praxisközösségben működnek, aminek szintén van létjogosultsága, de attól függ,
hogy kik állnak össze, milyen a területi megosztásuk, mekkora a körzetük. Figyelembe kell venni az arányosság elvét, és egymás megközelíthetősége is egy fontos
dolog. Fontos, hogy a tagok szemlélete is hasonló legyen, hisz segíteniük kell egymást. Én jelenleg a lazább praxisközösségben gondolkodom.
A háziorvosi ellátás mellett mennyi időt tudott fordítani a prevenciós szolgáltatásokra, illetve mennyiben látja azokat eredményesnek?
Az előírt időt tudtam ráfordítani, a heti kötelező óraszámot. De valószínű,
hogy túl is léptük azt sok esetben, nem lehet ennyire szigorúan szabályozni az
időkeretet.
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Mik a tapasztalatai azzal kapcsolatban, hogy a páciensek időben felismerik-e
a tüneteket, nem halogatják-e az orvoshoz fordulást? Történtek-e előre lépesek ezen
a téren?
A betegekre az a jellemző, hogy két véglet van. Az egyik, aki nagyon halogatja
az orvoshoz fordulást, a másik, aki állandóan az orvoshoz jár. Vannak olyanok is,
akik megfelelő időben fordulnak orvoshoz, de nem az a jellemző. Mi próbálunk
ezen változtatni, de nem sikerül mindenkit megnyernünk erre.
Mik voltak az általános tendenciák az Ön praxisában készült EÁF-ek esetében
a káros szenvedélyek, dohányzás, alkoholfogyasztás terén, valamint a táplálkozási
szokások és a mozgásszegény életmód kapcsán?
Az alkoholt nem nagyon vallják be az emberek. Tehát ez talán rejtve marad,
de ezek következményeit a laboreredmények megmutatják. A dohányzást jobban
felvállalják. Aki szenvedélybeteg, sajnos hiába próbálkozik, ha nincs benne kellő
motiváció, kevés sikerrel jár. A diéta az egy sokkal jobban funkcionáló része volt
ennek a projektnek, és jelentősebb eredményeket is láthattunk.
Az Ön megítélése szerint a praxisközösség területén élő lakosokat milyen mértékben sikerült mozgósítani a projekt keretében megtartott programokra (klubfoglalkozások, programok, események, rendezvények)?
Az elején nagyon jól sikerült. Ez helyi adottság, hisz városban jobban szétszóródnak az emberek. Ráadásul a városban eleve vannak egyéb rendezvények is,
amelyek egy kicsit talán elszívják az embereket. Kiscsoportot lehetett szervezni,
de a nagyobb már azért problémásabb volt. Vidéken ez sokkal egyszerűbb, már
a méreténél fogva is, ráadásul ott általában egy, maxiumum két orvos van, tehát
más az ő presztízsük, az ő hívó szavuk jelentősége.
Véleménye szerint milyen eszközökkel lehet motiválni a lakosságot, hogy részt
vegyenek az egészségmegőrzéssel, vagy épp krónikus betegségekkel foglalkozó programokon?
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Egyrészt az orvos eddigi munkássága alapján komolyan veszik azt, hogy bejöjjenek vagy sem. Általában jók a tapasztalatok. Tehát jó a betegeinkkel való
együttműködés, és ha az idejük megengedte, akkor bejöttek, tehát mindenképpen
pozitív az ő hozzáállásuk.
Példák segítségével legyen kedves bemutatni, hogy a projekt során beszerzett
eszközök milyen mértékben képesek javítani az ellátás színvonalán és annak gördülékenyebbé tételében!
Kaptunk tesztcsíkot coagulométerhez. Sajnos ezt nem nagyon vettük igénybe,
hiszen nem nagyon lehetett személyesen rendelni, és csak emiatt nem hívtuk be
az ellátottakat a Covid alatt.
Véleménye szerint milyen hosszútávú hatásai, eredményei lehetnek a megvalósított projektnek az Ön praxisára, illetve praxisközösségére?
Úgy mondanám, hogy bizonyos emberek életében sikerült változást elérni.
De valószínű, hogy a betegekkel való rendszeres együttműködés révén az
egészségtudatosság beivódik az emberekbe. Persze minden betegnél másképp
hatott, de ami biztos, hogy a találkozás hiánya befolyásolja mindezt.
Kérem, jellemezze az önkormányzat / önkormányzatokkal való együttműködését a praxisa, praxisközössége szempontjából?
Az szerintem kiváló volt. Én csak jót tudok mondani.
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Dr. Herr Henrietta
– praxisközösségi tag
Kérem, legyen kedves röviden bemutatni szakmai életútját, eddigi szakmai
munkáját!
1992-ben végeztem általános orvosként, ezt követően 1996-ban megcsináltam a belgyógyász szakvizsgát, majd 2002-ben háziorvostanból tettem szakvizsgát. 1998 óta dolgozom háziorvosként. Először, mint alkalmazott háziorvos, majd
pedig 2005 óta, mint önálló vállalkozó háziorvos a praxisban.
Általánosságban milyen pozitív vagy negatív tapasztalatai vannak a projekttel
kapcsolatban? Kiemelne fontosabb szakmai vagy emberi tapasztalatokat!
Pozitív tapasztalat volt, hogy nagyon sok pluszt tudtunk a pácienseinknek
adni. Negatív tapasztalat pedig, ami eddig sem volt erősségem, az az irdatlan
mennyiségű dokumentáció volt.
Milyen visszajelzéseket kapott Ön a projektről annak megvalósítása során a
közvetlen kollegájától, kollegáitól, a praxisközösségi tagoktól és a betegektől?
A praxisközösségi tagoktól ugyanaz a visszajelzés érkezett, vagyis ezt a fajta
dokumentációs terhet senki sem szerette. Az asszisztencia is ekképpen élte meg,
hogy sokkal több plusz munkánk lett, ami nem volt arányos a finanszírozásunkkal. Amiért mi a praxisközösségbe belevágtunk, az elsősorban az eszközparkunk
fejlesztése volt, hogy a betegek kicsit jobb minőségű ellátáshoz juthassanak. Tehát
a mi személyes anyagi juttatásunk lehetett volna több is, de nem azért csináltuk,
hanem a szakmaiság miatt.
Ki tudna-e emelni olyan tevékenységet, tevékenységeket a projektből, melynek
megvalósulása véleménye szerint eredményes volt? Melyek azok a tevékenységek,

45

amiket a jövőben javítani, vagy módosítani kellene a praxisközösség jobb működése
érdekében?
Szerintem a gyógytornát imádták a betegek. Jó lenne úgy javítani a működésen a későbbiekben, hogy ne csak célirányosan preventív gyógytorna legyen,
hanem egy praxisközösségben egy terápiás gyógytornász is legyen.
A praxisközösség működése során megvalósult tapasztalatok, gyakorlatok megosztása a praxisközösség tagjai között, milyen mértékben és módon segítette az Ön
munkáját?
A tapasztalatok megosztása jó volt, mert azt is hallottuk egymástól, mintegy
mentális támogatásként, hogy a mindennapokban a többiek is küszködnek. Egy
közösséghez tartozni mindig jobb, mint egyedül csinálni valamit.
Kérem, néhány példán keresztül szemléltesse a dietetikus és a gyógytornász szerepét, munkáját!
A gyógytornában például az nagyon jó volt, hogy a fiatalok esetében a mozgásszegény életmód miatt kialakuló panaszokat preventív eszközökkel tudtuk kezelni, és megúsztuk a gyógyszeres kezelést. A dietetika pedig nagyon fontos volt
akár az idősebb betegeknek is, akár prevenció szempontjából is. Tehát mindkettő
jó volt, mindkettőt szerették a betegeink.
Indokoltnak tartja-e, és ha igen, akkor milyen mértékben a jövőbeni együttműködést a projektbe bevont szakemberekkel? Esetleg más szakemberek jövőbeli bevonásával kapcsolatban vannak-e elképzelései?
Abszolút. Mindenképpen kell, és az összes praxisba kéne ilyen szakemberekkel történő együttműködés. Nekünk még szükségünk lenne egy addiktológus és
egy pszichológus szakemberre.
A praxisközösség, mint szakmai együttműködési lehetőségnek véleménye szerint
milyen további fejlődési lehetőségei lehetnének?
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A háziorvosi képesítésen felül meglevő plusz kompetenciákat (szakvizsgákat)
majd lehet használni. Mindenképp eredményes lehet az újabb praxisközösségek
esetében, hogyha kialakul annak a rendszere, miként is lehet használni, alkalmazni a plusz ismereteket, képesítéseket, hiszen ezzel egymást tudjuk segíteni.
De ehhez meg kell várnunk azt az egészségügyi törvénymódosítást is, amely ezt
lehetővé teszi. Én emiatt a projekt miatt most nem aktiváltam a belgyógyász szakvizsgámat, viszont akkor valószínűleg érdemes lesz.
A háziorvosi ellátás mellett mennyi időt tudott fordítani a prevenciós szolgáltatásokra, illetve mennyiben látja azokat eredményesnek?
Fordítottunk rá időt. Voltak például hétvégén is rendezvények. A prevenciós
rendelés pedig háziorvosi ellátás mellett működött. Ezen mindig voltak betegek.
Mik a tapasztalatai azzal kapcsolatban, hogy a páciensek időben felismerik-e a
tüneteket, nem halogatják-e az orvoshoz fordulást?
Nem ismerik fel a tüneteket, és nem fordulnak orvoshoz, halogatják. Ezen
most a Covid nagyon sokat rontott.
Történtek-e előre lépések e téren a projektnek köszönhetően?
Volt olyan, akinél igen. Azért több beteget tudtunk megszűrni, és volt olyan
is, akit például egy plusz laborra is rá tudtunk venni. De egyébként akár egy boka-kar index méréssel is előre lehet vetíteni dolgokat, így ezek is hasznosak.
Mik voltak az általános tendenciák az Ön praxisában készült EÁF-ek vonatkozásában: káros szenvedélyek, dohányzás, alkoholfogyasztás terén?
Ez nagyon érdekes volt, mert a mi praxisunkban nem volt ez olyan nagy
probléma. Tehát mondjuk zömében, amíg lehetett, én pont a preventív szemléletmód miatt inkább olyanokat próbáltam bevonni, akik nem voltak még diagnosztizálva. Tehát nem ismert betegek voltak, hanem csak egy szűrésre jöttek el,
és meglepően jók voltak az eredmények. Persze az alkohol jelen van, a fiataloknál
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is a hétvégi alkoholfogyasztás, de Isten igazából nem voltak annyira vészesek az
eredmények. Tehát például nálam szerintem sokkal kevesebben dohányoznak,
mint ami az átlag.
Mik voltak az általános tendenciák az Ön praxisában készült EÁF-ek vonatkozásában táplálkozási szokások, mozgásszegény életmód terén?
Vegyes volt. A mozgásszegény életmód nagyon sokakra jellemző. Az egészséges táplálkozás esetében pedig meg kell említeni, hogy annak azért nagyon sokszor anyagi vonzata is van. Ha csak abból indulunk ki, hogy manapság senkinek
nem kéne glutént ennie, de mennyibe kerülnek a gluténmentes termékek, akkor
azt elmondhatjuk, hogy sok ember ezeket nem tudja megfizetni. A mai napig a
legolcsóbb alapvető élelmiszerek a liszt, a tészta és a cukor.
Összességében hogyan állt a lakosság a projekthez? Milyen reakciókkal
találkozott?
Abszolút jól viszonyultak a projekthez, és együttműködők voltak. Csak egykét beteg volt, aki valamilyen megjegyzést tett. Főleg az elején volt olyan, aki
megmondta, hogy csak az én kedvemért vesz részt ezeken a programokon, és nem
látja ezeknek az értelmét. Akiket később mi válogathattunk be, azok jobban álltak
már hozzá, ők abszolút együttműködők voltak. Illetve én mindenkinek elmondtam, hogy mi a célja ennek a tevékenységnek, és így azért elfogadták.
Az Ön megítélése szerint a praxisközösség területén élő lakosokat milyen mértékben sikerült mozgósítani a projekt keretében megtartott programokra (klubfoglalkozások, programok, események, rendezvények)?
Nehézkesen ment a mozgósítás. Itt városban sokkal nehezebb ez. Vannak a
praxisközösségnek falusi tagjai is, tehát látjuk, hogy sokkal nehezebb hozzájuk
képest. Az szinte lehetetlennek tűnik, hogy mi klubfoglalkozásokat tarthassunk.
Tartoznak a praxisunkhoz ellátottak a város valamennyi részéről. Nem fognak
csak azért eljönni ide, hogy meghallgassanak egy előadást vagy beszélgessenek.
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Ehhez nem megfelelő az emberek hozzáállása. Volt, akit a dietetikára nem tudtam rábeszélni, mondván, hogy el tudja ő olvasni. Amikor kimentünk vidékre a
rendezvényekre, akkor azt láttuk, hogy ott sokkal lelkesebbek voltak az emberek.
Ön szerint elegendő motivációt jelent a lakosság mozgósítására pusztán egy
térítésmentes szűrés lehetősége, vagy az egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk átadása?
Sokkal inkább az jelent motivációt, hogy kapnak valamit.
Úgy gondolja, hogy ez az a plusz eszköz, amivel lehet őket motiválni, vagy van
valami más is?
Nem igazán. Azt gondolom, hogy nálunk azért vannak például iskolai végzettség tekintetében jobb mutatókkal rendelkező praxisok is, de még ott is vannak
gondok. Ahol viszont kicsit szegényebb réteggel dolgoznak a háziorvosok, ott ez
nagyon motiváló tud lenni, és ott nem az észérvekkel fogunk hatni, hanem például azzal, hogy adunk egy müzli szeletet, egy fogkrémet, vagy bármit.
Legyen kedves ismertetni, hogy a projekt keretében milyen eszközökkel sikerült
bővíteni, újítani a praxisa eszközállományát?
A CoaguChek az kettő eszköz, amely összetartozik. Az egyik része az egy kis
gép, a másik pedig a tesztcsík. Ez egy point of care eszköz, tehát az ágy melletti
vizsgálatokat tudjuk könnyíteni vele. A tartósan antikoaguláns terápia alatt álló
betegeknek, folyamatosan ellenőrizni kell az eredményeit, jellemzően ezt laborral
tudjuk megcsinálni. Ezzel a kis tesztcsíkkal viszont meg tudjuk ágy mellett egy
ujjbökésből csinálni a tesztelést. Így a nehezen mozgatható beteget nem kell kivinni a laborba, nem kell esetleg megfizetni valakit, aki kijön és leveszi a vért, tehát ez
egy nagyon hasznos készülék. A Rossmax egy nagyobb tudású pulzoximéter, ami
nem csak oxigén szintet tud mérni, hanem emellett az erek állapotát is ellenőrzi,
tájékoztatást ad róluk. Tehát ilyen szempontból nagyon jó, akár szűrésre is lehet
használni. A harmadik eszköz pedig egy 24 órás ABPM, tehát ez egy 24 órás vér49

nyomásmérő, aminek van szintén egy pulzoximétere, amivel akár az alvási apnoét
is tudjuk nézni. Tehát egyrészt a magas vérnyomás beállítása során jól látjuk, hogy
effektív-e, vagy sem a terápia, kell-e változtatni rajta, vagy sem. Hogyha pedig
nem esik le a beteg ujjáról éjszaka a pulzoximéter, akkor azt is lehet látni, hogy
miként esik le a szervezet oxigén szintje. Ez az olyan betegeknél különösen hasznos, aki erre esetleg veszélyeztetettebb.
Milyen tapasztalatai vannak projekt keretében, a szakdolgozók számára megvalósított mentálhigiénés programokról?
Én eleve szeretem a Bálint csoportot, egyébként is szoktam járni. A doktornőt,
aki tartotta nekünk, ismerem, hiszen egyébként is járok a csoportjába. Ez már
megmutatja azt, hogy szerintem erre szükség van. Főleg ebben a helyzetben, ami
most volt, de sokkal több ilyenre lenne szükség.
Véleménye szerint milyen hosszútávú hatásai, eredményei lehetnek a megvalósított projektnek az Ön praxisára, illetve praxisközösségére? Milyen módon érintheti
a praxisközösség működése az Ön napi munkáját, miben tudja a praxisközösség azt
segíteni?
Szerintem tudja segíteni. Egyrészt néhány beteget sikerült kiemelni és előgondozásba juttatni. Tehát az biztos, hogy ilyen szempontból hosszú távon jó lesz.
Akkor lenne még nagyon jó a praxisközösség, hogyha a pluszszolgáltatásainkat
meg tudnánk tartani.
Az Ön megítélése szerint a praxisközösség működése milyen eredményeket produkálhat a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében?
Hosszabb távon biztos, hogy tudnánk segíteni a lakosság egészségi állapotának javulását, de valójában ehhez szerintem egy teljes generációváltás kell. Tehát
ezzel a generációval nem fogunk tudni jelentős változásokat elérni, én e tekintetben szkeptikus vagyok.
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Kérem, jellemezze az önkormányzat / önkormányzatokkal való együttműködését a praxisa, praxisközössége szempontjából?
Erre nem tudok teljesen releváns választ adni, mert mi a pécsiekkel nem voltunk kapcsolatban, a bükkösdiekkel viszont teljesen korrekt volt az együttműködés. Tehát ők mögöttünk voltak.
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Dr. Kutnyánszky Valéria –
praxisközösségi tag, szakmai vezető
Kérem, legyen kedves röviden bemutatni szakmai életútját, eddigi szakmai
munkáját!
Amióta az egyetemet elvégeztem, azóta mindig vegyes körzetben dolgoztam,
leszámítva öt évet, amikor Líbiában voltam kint a harmadik világ megsegítéséért.
Jelenleg is falusi környezetben, vegyes körzetben dolgozom háziorvosként.
Általánosságban milyen pozitív vagy negatív tapasztalatai vannak a projekttel
kapcsolatban? Kiemelne fontosabb szakmai vagy emberi tapasztalatokat?
Szakmailag nem tartom rossznak a projektet. Jó volt a közös munka és az
együttműködés. Ami negatívum volt, hogy kétszer leállítottak bennünket fél évre.
Ez szörnyű volt. Ráadásul a Covid is bejött, tehát a rendezvényeink megtartása
is nehéz volt, és az emberekkel is sokkal nehezebb volt foglalkozni. Sokkal több
energiát vett így el a projekt, egy normál helyzetben talán fele ennyi energiát igényelt volna.
Milyen visszajelzéseket kapott Ön a projektről annak megvalósítása során a
közvetlen kollegájától, kollegáitól, a praxisközösségi tagoktól és a betegektől?
A praxistagoknak ugyanaz volt a véleménye, mint nekünk. A betegek örültek,
elsősorban a többletszolgáltatásoknak. Azoknak nagy sikere volt.
Ki tudna-e emelni olyan tevékenységet, tevékenységeket a projektből, melynek
megvalósulása véleménye szerint eredményes volt?
A gyógytornát és a dietetikát. Azokat feltétlenül sikeresnek nevezném, és azt,
hogy lehetőség nyílt a lakosság intenzívebb átszűrésére.

52

Melyek azok a tevékenységek, amiket a jövőben javítani, vagy módosítani kellene a praxisközösség jobb működése érdekében?
Itt megint a többletszolgáltatásokat emelném ki. Megfontolandó lenne esetleg
pszichológust is bevonni. Illetve amire lenne igény, hogy a gyógytornát kiváltsuk
nem prevenciós célú foglalkozásokkal, vagyis mozgás kapacitás javítással. Ez főleg
falun lenne fontos, hiszen az emberek nehezen tudnak beutazni a városba.
A praxisközösség működése során megvalósult tapasztalatok, gyakorlatok megosztása a praxisközösség tagjai között, milyen mértékben és módon segítette az Ön
munkáját?
Nagyon sokat segített, mert a problémás eseteket át tudtuk beszélni. Ez folyamatosan működött, tehát akut esetben akár telefonon is. De a találkozásokon,
akár az online találkozásokon is, nagyon jó ötleteket kaptunk és adtunk egymásnak. Tehát ez nagyon hasznos volt.
Véleménye szerint a projekt során többletszolgáltatást nyújtó szakemberek milyen formában és hatékonysággal egészítették ki a praxisa, a praxisközössége munkáját?
Abszolút tudták segíteni azt, mert nagy igény van a dietetikára és a gyógytornára is. Ez egy nagy hiányosságot pótolt.
Kérem pár példán keresztül szemléltesse a dietetikus és a gyógytornász
szerepét, munkáját!
Az emberek nagyon hálásak voltak, hogy javult a mozgáskészségük és ennek
köszönhetően többet mozogtak. A dietetikánál ugyancsak az volt fontos, hogy
kaptak tanácsot, iránymutatást az emberek.
Indokoltnak tartja-e, és ha igen, akkor milyen mértékben a jövőbeni együttműködést a projektbe bevont szakemberekkel? Esetleg más szakemberek jövőbeli bevonásával kapcsolatban vannak-e elképzelései?
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Abszolút indokoltnak tartom, ezért is alakítottuk meg a szoros praxisközösséget. Megalakításunk során pedig pont egyik fő témánk az volt, hogy a többletszolgáltatások közül plusz pszichológus lenne az, akit nagyon szeretnénk bevonni.
A praxisközösségnek, mint szakmai együttműködési lehetőségnek véleménye
szerint milyen további fejlődési lehetőségei lehetnének?
Nem véletlenül vagyunk az új praxisközösségünkben többen is a régi csapatból, ugyanis mi látunk perspektívát a praxisközösségben. Vannak azonban területek, ahol muszáj fejleszteni. Sokan rendelkezünk például több szakvizsgával, jó
lenne, ha ezeket a praxisközösségen belül háziorvosként is használhatnánk. De
ugyanígy jó lenne, ha közösen, drágább eszközöket is beszerezhetnénk.
A háziorvosi ellátás mellett mennyi időt tudott fordítani a prevenciós szolgáltatásokra, illetve mennyiben látja azokat eredményesnek?
Prevenciós rendelésre az előírt időt fordítottuk, és hasznos volt, mert személyenként át tudtuk beszélni, hogy mi a következő lépés, milyen minimál intervenciót tudunk alkalmazni.
Mik a tapasztalatai azzal kapcsolatban, hogy a páciensek időben felismerik-e a
tüneteket, nem halogatják-e az orvoshoz fordulást?
Ez teljesen változó. Van olyan, aki állandóan itt van, és van, akinek itt kéne
lennie, vagyis tényleg csak akkor jön el, amikor már nagyon nagy vész van. Talán
ezek a mozgósítások egy picit elhozták őket is, be tudtunk olyat is vonni, akit
egyébként nem.
Mik voltak az általános tendenciák az Ön praxisában készült EÁF-ek esetében
a káros szenvedélyek, dohányzás, alkoholfogyasztás terén, valamint a táplálkozási
szokások és a mozgásszegény életmód kapcsán?
A táplálkozás az tragédia. Elég sok nálunk a hátrányos helyzetű, köztük sok az
alkoholista, de a dohányzás is még mindig nagyon jelentős probléma.
54

Az Ön megítélése szerint a praxisközösség területén élő lakosokat milyen mértékben sikerült mozgósítani a projekt keretében megtartott programokra (klubfoglalkozások, programok, események, rendezvények)?
Én azt hiszem, hogy eléggé nyitottak voltak az emberek, és tetszett nekik ez a
forma. Történt valami, ott voltak, találkoztak egymással, és ráadásul a problémáikra is kaptak választ.
Ön szerint elegendő motivációt jelent a lakosság mozgósítására pusztán egy
térítésmentes szűrés lehetősége, vagy az egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk átadása?
Valamennyire a jelen rendszerben ez elégséges. Más rendszerben viszont, ha
ők is valamennyire felelősek lennének a saját egészségükért, tehát mondjuk, akár
több tb-t kellene fizetniük, ha nem mennek el szűrésre, ha dohányoznak, vagy
bármilyen egyéb módon, akkor az sokkal több motivációt jelentene, és több motivációra is lenne szükség.
Legyen kedves ismertetni, hogy a projekt keretében milyen eszközökkel sikerült
bővíteni, újítani a praxisa eszközállományát?
A boka kar index mérő az nagyon hasznos eszköz. Éppen ma is használtuk,
hiszen követni tudjuk a cukorbetegeknél, a magas vérnyomásos pácienseknél
és a krónikus betegeknél az érszűkületet, mert ez az eszköz az erek állapotának
vizsgálatánál használható. De átlagos szűréseknél, vagy a gyógyszeres kezelések
eredményének nyomon követesénél is nagy hasznunkra van. Egy másik eszközt,
az ABPM-t szinte naponta használjuk. Az ABPM az egy 24 órás vérnyomásmérő,
és napjainkban már alapvető eszköz. Minden vérnyomás beállításnál használjuk,
tehát új, vérnyomásprobléma gyanús betegnél, illetve időnként, ha a beállított vérnyomás felborul. Ez egy alapvető eszköz. Az EKG holter ugyancsak elengedhetetlen, és nagyon sokat használjuk, mert nagyon sok fontos információt kapunk a
rejtett problémákról. Például most nemrég eljött egy beteg. Kiderült, hogy éjszaka
és hajnalban vannak nagyon szapora szívműködéses rohamai. Mikor jelezte a pa55

naszt, meg tudtuk vizsgálni, és ki is derült a szívritmuszavar. Tehát mi ezeket az
eszközöket rengeteget használjuk. A beszerzett 3-4 gépünk állandóan kint van a
pácienseknél.
Milyen tapasztalatai vannak projekt keretében, a szakdolgozók számára megvalósított mentálhigiénés programokról?
Sajnos közbe szólt a pandémia és teljességében nem tudott megvalósulni,
de mindenképpen nagyon hasznos volt, mert nagyon sok mindent viszünk magunkkal.
Véleménye szerint milyen hosszútávú hatásai, eredményei lehetnek a megvalósított projektnek az Ön praxisára, illetve praxisközösségére nézve?
Lehet, hogy az emberek igénye jobban megnő a szűrésekre, talán könnyebben
lehet motiválni őket.
Az Ön megítélése szerint a praxisközösség működése milyen eredményeket produkálhat a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében?
Elméletileg javítania kell, hiszen a többletszolgáltatásoknak köszönhetően
olyan információkhoz jutnak hozzá az ellátottak akár az egészséges táplálkozás,
akár a rendszeres testmozgás kapcsán, amelynek hatással kell lennie az egészségi
állapotukra. Ha pedig pszichológust is be tudunk vonni, akkor olyan sok segítséghez juthatnak hozzá, hogy mindenképpen javulnia kell.
Kérem, jellemezze az önkormányzat, önkormányzatokkal való együttműködését a praxisa, praxisközössége szempontjából?
Nagyon jó a kapcsolatunk az önkormányzattal, a polgármesterrel is rendkívül
jó, konstruktív viszonyunk van.
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Dr. Weisz Mária
– praxisközösségi tag
Kérem, legyen kedves röviden bemutatni szakmai életútját, eddigi szakmai
munkáját!
Nyolc évet dolgoztam belgyógyászaton, ebből szakvizsgáztam is. Utána lettem háziorvos, illetve a háziorvosival párhuzamosan a foglalkozásegészségügyi
szakvizsgát is letettem, és további készségvizsgákat is tettem. Lézertanfolyamot, és
akupunktúrás tanfolyamot végeztem, ezekből szintén vizsgáztam. A terveim között szerepelt a reumatológiai szakvizsga letétele is, de idáig még nem jutottam el,
tapasztalattal viszont rendelkezem, hiszen egy hosszabb időt töltöttem a harkányi
reumatológián, ahová közel fél évet bejártam munkaidőn kívül dolgozni.
Általánosságban milyen pozitív vagy negatív tapasztalatai vannak a projekttel
kapcsolatban? Kiemelne fontosabb szakmai vagy emberi tapasztalatokat!
A praxisközösségek ötlete jó, és az ahhoz kapcsolódó prevenciós tevékenység is, hogy részletesebben meg tudjuk vizsgálni az embereket. Az jó volt, hogy
volt egy meghatározott idő, amikor valóban velük foglalkoztunk. Ugyanakkor ez
azt feltételezi az ellátottak részéről, hogy nagy igény van a prevenciós rendelésre,
és azon belül ténylegesen a prevencióra. De közben gátat kell szabni a betegek
beáramlásnak is, mederbe kell terelni ezt a rendelést, nem szabad megengedni,
hogy a családi problémákra, vagy veszekedésekre nálunk keressék a megoldást.
Különben nem tudunk azzal foglalkozni, amiért valóban itt vagyunk. Egyébként
összességében egy pozitív tapasztalat volt a projekt, viszont szerintem az emberek
még nem értik teljesen ennek a célját. Ezirányba is lépéseket kell tenni, edukálni
kell őket erre is. Talán ezt nevezném negatív tapasztalatnak.
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Milyen visszajelzéseket kapott Ön a projektről annak megvalósítása során a
közvetlen kollegájától, kollegáitól, a praxisközösségi tagoktól és a betegektől?
Mivel jött a Covid, ezért a betegek részéről nem tudok beszélni a visszajelzésekről. Általánosságban volt, aki örült, volt, aki kevésbé. Például volt olyan, ahol
a vizsgálatok során a kívánatos értékekhez képest eltéréseket találtunk, és mikor
elküldtük volna őket kivizsgálásra, akkor azt negatív megnyilvánulások követték.
Negatív tapasztalat volt még, és ezt talán mások is mondták, hogy nagyon nagy
volt az adminisztrációs teher. Rengeteget írtunk, ez nehézzé tette a mindennapokat.
Ki tudna emelni olyan tevékenységet, tevékenységeket a projektből, melynek
megvalósulása véleménye szerint eredményes volt? Melyek azok a tevékenységek,
amiket a jövőben javítani, vagy módosítani kellene a praxisközösség jobb működése
érdekében?
A dietetikusnál a vége felé egészen pozitív hozzáállást észleltünk. A gyógytornára csak egészségesek jöttek. Emiatt csak tartási és egyéb problémákból fakadó
témákkal lehetett foglalkozni, de ez sem volt rossz. Csupán ott nem lehet ezt a
nagy pozitivitást kiemelni. A dietetikusnál ott egyértelműen ki lehet emelni. Volt
például két 18-20 éves betegünk, akik elhízottak, és sikerült náluk eredményeket
elérni. Nem fognak lefogyni sajnos, de voltak eredményeink. Csináltunk egy fogyást segítő klubot, és az nagyon sikeres volt, de mikor félbe szakadt, nem tudtuk
újrakezdeni. Havonta, vagy kéthetente jöttünk össze. Ott nagyon jó volt az aktivitás, az egymás edukálása és a problémák átbeszélése. Ezeket kellett volna végig
beépíteni a projektbe, de a Covid miatt nem lehetett ezeket csinálni.
A praxisközösség működése során megvalósult tapasztalatok, gyakorlatok megosztása a praxisközösség tagjai között, milyen mértékben és módon segítette az Ön
munkáját?
Régóta dolgozom, így nekem kevésbé tudta segíteni a munkámat, de a fiataloknak ez biztos, hogy nagyon sok mindent tud adni.
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Indokoltnak tartja-e, és ha igen, akkor milyen mértékben a jövőbeni együttműködést a projektbe bevont szakemberekkel? Esetleg más szakemberek jövőbeli bevonásával kapcsolatban vannak-e elképzelései?
Biztos, hogy fontos lenne a későbbiekben is egy ilyesfajta együttműködés.
Tehát ennek a finanszírozását ki kellene találni. Az ember hallja a nyugat-európai példákat, hogy egy orvos munkáját négy-öt szakasszisztens segíti, és az orvos
nem adminisztrációval tölti az időt, hanem effektív orvosi munkát tud végezni.
Hajdanán nekünk volt egy fizioterápiás egységünk, ahol voltak eszközeink, és az
nagyon jó volt, hogy mindjárt el lehetett végezni a kezelést is, de a szakrendelők
megnyitásával ezt a lehetőséget megszűntették. Mindenütt rengeteg időt kell várni, és ez nem jó. A páciensnek, amikor fáj valamije, akkor mindjárt szeretne segítséget kapni, nem pedig két hét múlva. Tehát ezt itt, helyben kell megoldani. Ha
a csoportpraxis jól működne, akkor erre biztosan lenne is lehetőség. Például, ha
4-5, vagy akár 10 ember összeáll és létrehoz egy ilyen közösséget, akkor ez megoldható lenne. Tehát igen, pozitív is lehet a praxisközösségek működése, és ezt
kellene csinálni.
Milyen további szakembert vonna be a praxisközösségekbe?
Dietetikust és gyógytornászt mindenképp. Ezenfelül valamilyen pszichiátriai
lehetőséget is biztosítani kellene, ahogyan a kislabor lehetőségét is. Továbbá meg
kell teremteni a lehetőséget a doktoroknak, hogy bizonyos eszközök működését
megtanulva készségvizsgát tegyenek. Akár kardiológiai vonatkozásban, akár ultrahang vonatkozásában. Tehát, hogy az alapvető feladatokat el tudjuk végezni, ez
legyen benne a finanszírozásban is, és az eszközeinket pótolni tudjuk. Az nem
működőképes, hogy pályázatból veszünk valamit, és ha az tönkremegy, akkor
nincs másik, vagy amíg tudom, addig javíttatom, mert a praxisfinanszírozás erre
nem elég. De ugyanígy vonatkozik ez a laboreszközökre is. Nagyon jók például
a gyorstesztek, de nagyon drágák. Nekünk is van egy INR készülékünk, ahova a
sticks 41.000 forint. Ezt nem lehet finanszírozni saját forrásból.
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A praxisközösség, mint szakmai együttműködési lehetőségnek véleménye szerint
milyen további fejlődési lehetőségei lehetnének a véleménye szerint?
Például, hogy az elsajátított ismereteket tudjuk használni a praktizálás során,
és amit használunk, arra kapjunk finanszírozást. Például van egy lézerkészülékünk is, amit nagyon jó effektussal tudunk használni, de sajnos nem tudtuk a praxisközösségben kicserélni, miközben húsz-huszonkét éves az eszköz. Nyitottnak
kellene lennie, hogy az orvosok döntsék el, mire van szükségük.
A háziorvosi ellátás mellett mennyi időt tudott fordítani a prevenciós szolgáltatásokra, illetve mennyiben látja azokat eredményesnek?
Az előírtaknak megfelelően csináltuk a prevenciós rendelést, de nem jöttek
kellő számban az emberek, erre külön kellett toborozni őket.
Mik a tapasztalatai azzal kapcsolatban, hogy a páciensek időben felismerik-e a
tüneteket, nem halogatják-e az orvoshoz fordulást?
Nekem az a hitvallásom, hogy inkább hatszor jöjjön fölöslegesen a beteg,
mint egyszer később. Ezt én el is szoktam mondani, és én nem haragszom, hogyha
zaklatnak. Például amikor valami új tünetet tapasztalnak, inkább megbeszéljük.
Nem tudom, hogy a projekt javított-e ezen, mert ez az ars poetica 35 éve működik
itt. Van aki későn jön, aki úgy van vele, hogy megvárja, amíg elmúlik a probléma,
de ezt nem tudjuk befolyásolni. Ez a neveltetésből, az otthon látott dolgokból fog
következni, és legfeljebb adminisztratív eszközökkel lehetne ezen javítani. Például, hogy évente meg kell jelenni egy státuszfelmérésen, mert a biztosító ezt megköveteli. Más lehetőséget nem látok.
Mik voltak az általános tendenciák az Ön praxisában készült EÁF-ek vonatkozásában?
Az alkohol és a dohányzás jelen van. Nagyon csúnyák továbbá a fogak, nagyon sok az elhízott beteg, és nagyon sok a stressz. Tulajdonképpen nincs az embereknek eszköze arra, hogy ezen változtassanak. Például azt mondják, hogy a
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fogorvos drága, és ezért nem mennek el. Tudom, hogy így van, és nem tudok ezen
változtatni.
Az Ön megítélése szerint a praxisközösség területén élő lakosokat milyen mértékben sikerült mozgósítani a projekt keretében megtartott programokra (klubfoglalkozások, programok, események, rendezvények)?
Ha volt időnk, akkor nagyon jól lehetett szervezni ezeket. Az elején, amikor
még lehetett, addig jól működött, jöttek a páciensek. Szeretik ezeket, és sikerült
bevonni őket. Lelkesen jöttek. Ha ezekhez hozzákapcsolódott még valami művészeti program, előadás, még szívesebben jöttek, mert szeretik az ilyen típusú
komplexebb programokat. Ez egy jó dolog. Régebben sok ilyet csináltunk, és nagyon pozitív is volt. Volt olyan, amikor késő estig itt voltunk a váróban, mert an�nyi kérdés volt. Jó lett volna, ha ezeket mindvégig tudjuk csinálni.
Ön szerint elegendő motiváció-e hogy ingyenesen hozzáférhetnek ezekhez a
programokhoz az emberek?
A szűrésekkel kapcsolatban a tapasztalatom, hogy elégséges az ingyenesség.
Ugyanakkor én nem igazán szeretem a szűréseket, mert ezek egy részét például
éhgyomorra kell csinálni. Mikor oda jön valaki ebéd után egy szűrővizsgálatra
és megmérem a vércukorszintjét, akkor az hamis eredményt fog mutatni. A beszélgetéseknek van értelme, amikor felvilágosítjuk az embereket, de az ilyenfajta szűrés meglátásom szerint értelmetlen, és nincs valós eredménye. El fognak
menni utána kivizsgálásra, mert magasabb volt a vércukra a szűrésen, de például
nem kérdezték meg tőle, hogy mit evett előtte. Ezt nem szabad csinálni. Tiszteljen
meg a beteg azzal, hogy megbeszéljük, bizonyos vizsgálatra hogyan kell elmenni.
A laborvizsgálatok nagyon érzékeny vizsgálatok. Az se mindegy, hogy mit vacsorázott, vagy például, hogy előtte este egy buliban volt, ahol megivott néhány
röviditalt. Másnap a májfunkciókat nem is érdemes megnézni. Ezeket figyelembe
kell venni és véleményem szerint eszerint kell csinálni a szűréseket.
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Motiváló eszközként említette az esetleges szankcionálást a biztosítási oldalról.
Van valamilyen plusz dolog, ami segíthet a motivációban?
Nem látok mást. Bármit tettünk, és nem csak most, hanem az elmúlt harminc
évben, az nem vezetett eredményre. Érdekes volt, mikor bevezettük azt, hogy időre jöjjenek, azt sem tudták betartani. Lehetséges, hogy városi környezetben ez
jobban működik, mert mentalitásban mi még falu vagyunk, de itt eljött a beteg
egy órával korábban például. De ott van az internet is. A betegek jó része nem
tudja használni az internetet. Így hiába is írok ki akármit, nem fogok célt érni.
De ugyanez igaz a rendelő faliújságjára is. Egy jó ideig mindenféle prevenciós
anyagot raktam ki. Nem tudom, hányan olvasták el. Volt aki jelezte, hogy ennek
köszönhetően ismerte föl a tüneteit, de kevés ilyen volt. A magyar társadalomnak
ebben még változnia kell.
A generációváltás segíthet?
Mindenképp az általános iskolában kellene kezdeni az egészségnevelést. Voltak is erre próbálkozások. Például, miután Nagyatádról, ahol a belgyógyászaton
dolgoztam, hazajöttem ide, meglepődve tapasztaltam, hogy Szentlőrinc nagyon
rendezetlen és piszkos. Szemétszedést kezdeményeztünk, ahol az iskolások nagyon lelkesek voltak. Tehát szerintem ott kell kezdeni az egészségnevelést is. Nem
a prevenciós rendeléssel fogjuk az igazi változást elérni, hanem egy korábbi életkorban. De nagyon fontos persze az is, hogy mit látnak a gyermekek otthon. Vis�szatérve a szemetelés példájára, nem mindegy, hogy a gyermek azt látja, hogy
az autó ablakából kidobjuk a szemetet, vagy összegyűjtjük és majd kidobjuk egy
olyan helyen, ahol megállunk. Tehát én gyermekkorban látom a változás lehetőségét. Ha lesz gyermekgyógyász a kialakuló praxisközösségekben, talán tud ezen
segíteni.
Legyen kedves ismertetni, hogy a projekt keretében milyen eszközökkel sikerült
bővíteni, újítani a praxisa eszközállományát?
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Táv-vérnyomásmérőztünk, nem raktuk föl, a betegek otthon mérték a vérnyomásukat, így most fogjuk beüzemelni az eszközeinket. Ugyanígy a kilélegzett
levegőből se határoztunk meg CO szintet, nem volt lehetőség ezzel foglalkozni a
járvány miatt. A farkasfecskendőt tudtuk használni, amely fülmosásra való eszköz.
Milyen tapasztalatai vannak projekt keretében a szakdolgozók számára megvalósított mentálhigiénés programokról?
A régi időkben sok Bálint csoporton voltam, kereste az ember a lehetőségeket, különösen ifjú körzeti orvos korában. Sok mindennel találkoztam, voltak
nem megoldható esetek, és ezekben az esetekben nagyon jó volt egy ilyen csoport. Most sajnos nem volt lehetőség a Covid miatt erre abban a formában, hogy
az valóban hatékony legyen. Magányos doktorként dolgozva fontos lenne, hogy
tudjunk eszmét cserélni, a csoportpraxisokban ez is jó lesz, mert aki elakad, meg
tudja beszélni a problémáját.
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Radnai Valéria
– gyógytornász
Kérem, legyen kedves röviden bemutatni szakmai életútját, eddigi szakmai
munkáját!
Pécsett végeztem az Egészségügyi Főiskolán gyógytornász szakon jeles minősítéssel, két évig köztársasági ösztöndíjas is voltam. Nagyon keveset töltöttem
az állami egészségügyben, mert problémáim voltak a szakmaisággal, így másfél
év után inkább úgy döntöttem, hogy szabadúszó leszek. Azóta is ekképpen dolgozom, illetve olyan hasznos munkákat vállalok el, mint amilyen ez a projekt is
volt. Például ebben is nagyon tetszett, hogy személyesek voltak a foglalkozások,
és legalább egy órát egy pácienssel lehetett foglalkozni. Mindig azokat az utakat
kerestem, ahol erre lehetőség van, nem vágytam karrierre. Ehelyett inkább azt
szeretném, hogy magas színvonalon tudjak a betegekkel foglalkozni. Emellett nagyon szerettem előadásokat tartani. Kutnyánszky doktornővel együtt tartottunk
klubokat, például idősek klubját, baba mama klubot. Tehát minden korosztálynak szerveztünk oktatással, életvezetési tanácsadással egybekötött programokat.
Ezekre szerintem nagy szükség van, és szükség is lenne a későbbiekben is. Ezek a
tevékenységek is személyesek, nem egy ötszáz fős tömegrendezvény, hanem közvetlen kontaktba kerültünk a résztvevőkkel, és olyan hiteles információátadást
végezhettünk, ami tényleg hasznosul.
Általánosságban milyen pozitív vagy negatív tapasztalatai vannak a projekttel
kapcsolatban? Kiemelne fontosabb szakmai vagy emberi tapasztalatokat!
A pozitívumokat részben már említettem is. Úgy gondolom, hogy a prevencióban nagyon fontos a személyes kapcsolat, amire az államilag finanszírozott egészségügyben nincs lehetőség. Tehát nincs rá semmilyen típusú erőforrás. Ez volt a
legnagyobb előnye a fizioterápia szakmai oldaláról a projektnek. Ami ugyancsak
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nagy előnye volt, az a szoros együttműködés, amely az orvosokkal, a dietetikussal,
az ápoló kollegákkal kialakult. A beteg így nem csak egy beteg, aki hozott egy
papírt az orvosától, amelyre rá vannak írva a problémái. A praxisközösségen belül
tényleg tudunk konzultálni a páciensekről, vagy akár még azokról is, akiket csak
ismerünk a praxisból, és tudjuk, hogy nekik szükségük lenne segítségre az életmódváltásban, mert a jelenlegi életmódjuk betegségek kialakulásához fog vezetni.
Közösen sokkal könnyebben be tudjuk vonni az embereket a saját egészségük és
életmódjuk önmenedzselésébe. Ezt a projekt nagyon-nagyon fontos és hasznos
elemének tartom. Ami negatívumot láttam, úgy gondolom, hogy inkább központi
jellegű volt. Tehát sokszor volt szervezetlenség, vagy jellemző volt, hogy előre nem
látható változások következtek be, és ilyenkor nem tudtuk, hogy mit, mikorra kell
teljesíteni. Ezek megnehezítették a tevékenységünket. Amit még el kell mondanom, mint negatívum, hogy az egész projekt alul volt finanszírozva.
Milyen visszajelzéseket kapott Ön a projektről annak megvalósítása során a
közvetlen kollegáitól, a praxisközösség tagjaitól és a betegektől?
Először a betegekkel kezdem, hiszen értük vagyunk. Abszolút pozitív visszajelzések érkeztek, maradéktalanul. Nagyon szerették, nagyon élvezték a programokat, de az önálló munkát is, tehát valamennyi többletszolgáltatást. Senki sem
volt, akinek negatív visszajelzése lett volna. Ehelyett olyan visszajelzések érkeztek,
minthogy „jó, hogy van ez a lehetőség”, „szívesen jönnék még”, „hasznos volt”, „jó
dolgokat tudtam meg”, stb. A kollegák részéről is pozitív visszajelzések érkeztek,
hiszen a résztvevők visszamentek az orvoshoz, és nekik is elmondták ezeket. Tehát én úgy gondolom, hogy e tekintetben sikeresnek nevezhető ez a projekt.
Ki tudna emelni olyan tevékenységet, tevékenységeket a projektből, melynek
megvalósulása véleménye szerint eredményes volt? Melyek azok a tevékenységek,
amiket a jövőben javítani, vagy módosítani kellene a praxisközösség jobb működése
érdekében?
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A rendezvények nagyon jól sikerültek, és tényleg pozitívak voltak a visszajelzések. Mind a szervezés, mind a program összeállítása jól működött. Az egyéni
kezelésekről is elmondható mindez. Szakmai szempontból úgy érzem, hogy eredményesek voltak a kezelések, és a feedback is ezt igazolja.
A praxisközösség működése során megvalósult tapasztalatok, gyakorlatok megosztása a praxisközösség tagjai között milyen mértékben és módon segítette az Ön
munkáját?
Abszolút tudta segíteni olyan szempontból, hogy folyamatosan együtt tudtunk működni az orvosokkal az egyes páciensekkel kapcsolatban is. Tehát egy
nagyon jó partneri kapcsolat alakult ki, és mondhattam azt, hogy megbeszélem
az orvossal, hogy kinek segítsünk és milyen módon. Az orvosok pedig segítettek
akár egy gyógyszeres terápia javaslatával, akár egy képalkotó hátteret biztosítva.
Tehát ez működött, egy partneri viszony alakult ki.
A praxisközösségnek, mint szakmai együttműködési lehetőségnek véleménye
szerint milyen további fejlődési lehetőségei lehetnének az Ön szakterületét tekintve?
Jelentős potenciál lenne, és lehetne a praxisközösségekben. Fizioterápiás
szemmel azt gondolom, hogy nagyon sokat lehetne fejlődni, hogyha a megfelelő
infrastrukturális háttér biztosított lenne, mert akkor lényegében szinte teljesen tehermentesíteni lehetne a szakágazatot, és nem csak prevenciós feladatokkal lehetne kibővíteni a praxisközösségeket, hanem kuratív tevékenységekkel is. Elnézést,
ezt még azért hozzátenném a negatívumokhoz, hogy nem volt hely a terápiához.
A rendelőben, a váróban, nem volt igazán megfelelő, alkalmas hely a kezelésekhez, attól függetlenül, hogy ezt a betegek nem tették szóvá. De visszatérve az infrastrukturális fejlesztések lehetséges előnyeihez: nem lenne szükséges a betegeket
beküldeni szakrendelésre, ha biztosított lenne a megfelelő infrastrukturális háttér. Például ha egy gyógytornász pár elektroterápiás készüléket beszerez, akkor
nem csak a gyógytornát és az edukációt kaphatják meg a páciensek, hanem egy
komplett és komplex kezeléscsomagot is. Szerintem ez egy jövőbe mutató, és reá66

lis kifutási lehetősége lehetne a praxisközösségeknek. Ha ez megvalósulna, akkor
egy praxisközösség gyógytornásza, aki nem csak a prevencióért felel, képes lenne
például egy törés, egy ortopéd műtét vagy bármi egyéb után ellátni a betegeket.
Mik a tapasztalatai azzal kapcsolatban, hogy a páciensek időben felismerik-e
az Ön szakterületéhez kapcsolódó tüneteket, és nem halogatják-e az orvoshoz, majd
a szakemberhez történő fordulást?
Abszolút nem ismerik fel. A magyar ember halogatja a problémát. A magyar
ember az Pató Pál úr, meg Pató Pálné. Halogatunk, homokba dugjuk a fejünket és
reméljük, hogy majd valami történik, amitől elmúlnak a problémák.
Történtek-e előre lépések e téren, illetve milyen pozitív példákat tudna mondani?
Primer prevenció szempontjából nem történt előrelépés. Szekunder és tercier
prevencióban igen, de jó lenne, ha a megelőzés nagyobb szerepet kapna.
Véleménye szerint, hogyan állt a lakosság a projekthez, az Ön által biztosított
szakmai programhoz? Milyen reakciókkal találkozott?
Nehéz példát hozni, mert nagyon egyöntetű volt a pozitív reakció.
Az Ön megítélése szerint a praxisközösség területén élő lakosokat milyen mértékben sikerült mozgósítani az Ön által megvalósított szakmai programokra? Mik
az Ön személyes tapasztalatai, milyen visszajelzéseket kapott a programok kapcsán?
Vonakodtak, vagy sem?
Nem vonakodtak. A primer prevencióban ott igen, ott úgy voltak vele, hogy
„minek nekem, hát én nekem nincsen bajom.” Tehát ott ez nem működött.
A foglalkozások kapcsán milyen tapasztalatai vannak, ott szívesen részt vettek
az emberek?
Ott azt láttam, hogy szívesen részt vettek, de valamilyen személyes kapcsolódás mentén. Tehát, hogyha én egy vadidegen lettem volna, nem jöttek volna el.
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Véleménye szerint milyen eszközökkel lehet motiválni a lakosságot, hogy részt
vegyenek az egészségmegőrzéssel, vagy épp krónikus betegségekkel foglalkozó szakmai programokon?
Én azt gondoltam alapvetően, hogy a magyar emberek a saját egészségük
szempontjából nehezen motiválhatók, és hogyha majd ajándékcsomagot kapnak,
akkor az majd jobban motiválja őket. Nagyon érdekes, de én abszolút az ellenkezőjét tapasztaltam. Tehát amikor már elfogytak az ajándékcsomagok, akkor
is jöttek az emberek, akiknek kénytelenek voltunk mondani, hogy nincs több
ajándékcsomag. Ők pedig mondták, hogy nem is azért jöttek, hanem egyszerűen
hasznosnak érezték az adott programot, szűrést. Tehát azt gondolom, hogy ez várakozáson felül sikerült, működött ajándékozás nélkül is.
Milyen tapasztalatai vannak projekt keretében a szakdolgozók számára megvalósított mentálhigiénés programokról?
A Covid nagyon sok mindent megnehezített, tehát nem igazán lehet erről véleményt formálni. Maga a koncepció nagyon jó volt, nagyon hasznos is lett volna,
ha ezt végig tudjuk vinni. Ebben a formában ez csak egy kis ízelítő volt, de ez nem
a kollégát, vagy a projektet minősíti, hanem a körülményhez kapcsolódik.
Az Ön megítélése szerint a praxisközösség működése milyen eredményeket produkálhat a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében?
Azt gondolom, hogy sokkal hamarabb kerülnének felismerésre problémák.
Tehát a primer prevenció terén nem annyira vagyok derülátó. Nem gondolom,
hogy a praxisközösség meg fogja tudni változtatni az emberek gondolkodását.
Ahol már problémák vannak, ott sokkal hamarabb kerülhetnek a páciensek szakértői kezekbe, sokkal hamarabb kaphatják meg azokat a terápiákat, amik segítik
az ő egészségmegőrzésüket a praxisközösségnek köszönhetően. Illetve a másodlagos, harmadlagos károsodások kiküszöbölését, megelőzését is elő tudják segíteni
a praxisközösség által nyújtott pluszszolgáltatások.
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Kérem, jellemezze az önkormányzattal, önkormányzatokkal való együttműködését a praxisa, praxisközössége szempontjából?
Nekem jó tapasztalatom van. Együttműködőek voltak, kedvesek voltak, nem
gördítettek semmifajta akadályt a munkánk elé, sőt, amiben tudtak, segítettek.
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Brückner Lídia
– népegészségügyi koordinátor
Kérem, legyen kedves röviden bemutatni szakmai életútját, eddigi szakmai
munkáját!
2010-ben diplomáztam, mint népegészségügyi ellenőr a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán. Mielőtt diplomáztam volna, felajánlottak egy
állást az ÁNTSZ DDRI Mohácsi Hajózási Kirendeltségnél, amit elfogadtam. Most
is itt dolgozom, jelenlegi neve Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály. Ugyanabban a munkakörben dolgozom, azóta is, annyi változással,
hogy 2015 januárjától kirendeltség vezető vagyok. Feladataim közé tartozik a vízi
határon áthaladó belépő hajók közegészségügyi, járványügyi ellenőrzése. Vezetői
tevékenységem részét képezi a kirendeltség adminisztrációs és dokumentációs tevékenységének elvégzése, a többi dolgozó munkájának ellenőrzése, havi beosztás
elkészítése, a hajózási kirendeltég képviselete különböző fórumokon. Tudásomat
két MSC képesítéssel bővítettem. Népegészségügyi MSc epidemiológia szakirány,
és egészségügyi menedzser MSc, melyeket szintén a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Karán szereztem meg. Elkezdtem a doktori iskolát is, amelyet
jelenleg szüneteltetek.
Kérem, mondja el, hogyan került kapcsolatba a praxisközösséggel?
A munkahelyemen értesültem a lehetőségről, hogy Dr. Kutnyánszky Valéria
keres maga mellé népegészségügyi koordinátort a Bükkösdi Praxisközösségben.
Felvettem a kapcsolatot a doktornővel, elküldtem az önéletrajzom. A szakmai vezető és a praxisközösség többi tagja is úgy döntött, hogy Kutnyánszky doktornő
mellett én látom el a népegészségügyi koordinátori feladatkört a praxisközösségben 2018 novemberétől.
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Általánosságban milyen pozitív vagy negatív tapasztalatai vannak a projekttel
kapcsolatban? Kiemelne fontosabb szakmai vagy emberi tapasztalatokat?
Alapvetően én úgy gondolom, hogy maga a praxisközösség egy jó kezdeményezés és jó lehetőség. Az alapellátás nem csak egy, vagy két emberre redukálodik,
hanem egy egész csapat munkálkodik az egyén egészségét javítva. Hosszú távú
egészségmegőrzésre akkor van lehetőség, ha több szakemberrel, több szemlélettel
is találkozik az érintett. A szakemberek is kapcsolatba tudnak lépni egymással,
és ez egy egyfajta fejlődést tesz lehetővé, mint a praxisközösségben belül, mint az
egyént illetően. Nálunk a probléma abból adott, hogy a kezdés után pár hónappal, hét hónap leállás volt a projektben. Ez azért jelentett gondot, mire kialakult
volna egy rendszer, és tényleg kezdődhetett volna a szakmai munka leállt a projekt. A már megkezdett többletszolgáltatás nyújtása, visszatérő betegekkel, akik
tényleg szívesen vettek részt a foglalkozásokon, leállt a projekt és ez visszavetette
a hajlandóságot a gondozottak részéről. Az újraindítást követően ismét pár hónappal pedig a COVID húzta keresztül számításainkat. De ezek külső tényezők.
Alapvetően azt gondolom, hogy ez egy pozitív dolog, mert így az alapellátás kerül
először kapcsolatba a páciensekkel, és ezáltal maga a szakrendelés is mentesül az
alól, hogy az emberek tömegével jelenjenek meg ott.
Milyen visszajelzéseket kapott Ön a projektről annak megvalósítása során a
praxisközösség tagjaitól és a betegektől?
Limitált volt magának a projektnek a működési ideje. Egyrészt a megszakítások miatt (közbeszerzési eljárás lefolytatása, COVID ) másrészt, ami a kollégák részéről is megfogalmazódott panaszként, hogy a projektben túl sok volt
az adminisztráció. Ezeken felül hiányzott a rendszerszintű szakmai és működési
szabályozás, és sok esetben tényleg sötétben kellett tapogatódzni. Az NNK-nak
a Praxis Koordinációs központja, megszűntette a működését, akitől kaphattunk
némi iránymutatás. Ami nekem még negatívum, kevés emberrel kerültem kapcsolatba. Rendezvényeken, szűrővizsgálatokon részt vettem és tevékenykedtem,
de konkrét programokat, klubfoglalkozásokat nem tartottam. A szűrővizsgálaton
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résztvevők nagyon hálásak voltak a lehetőségért, és jelezték igényüket további alkalmak megtartására.
Ez azt is jelentette, hogy az EÁF-ekben Ön nem is vett részt?
Nem, én nem vettem részt az EÁF kitöltésben.
Ki tudna-e emelni olyan tevékenységet, tevékenységeket a projektből, melynek
megvalósulása véleménye szerint eredményes volt? Melyek azok a tevékenységek,
amiket a jövőben javítani, vagy módosítani kellene a praxisközösség jobb működése
érdekében?
Egyrészt úgy gondolom, hogy a rövid idő ellenére is voltak sikeresen megvalósult tevékenységek. Szakemberek összeadták a tudásukat, és úgy próbálták
megszólítani a projektben résztvevőket. Ilyen volt például Szentlőrincen az idősek otthonában megtartott foglalkozás, ahol Kutnyánszky doktornő, és Radnai
Valéria gyógytornász együttesen próbálták felhívni a figyelmet a helyes életmód
fontosságára. Itt ráadásul nem csak a gondozottakhoz szóltak, hanem a dolgozóknak is tartottak egy felvilágosító előadást a helyes testtartásról, hogy hogyan
tudják úgy emelni a gondozottakat, hogy saját testük ne sérüljön. A gyerekek
és szülők együttes megszólítása. Fiatalabb korban megkezdett prevencióba való
bevonást, és a prevenciós szemlélet kialakítása hatékony, hiszen az egészségügyi
rendszert sem terheli. A praxisközösség egyik legfontosabb célkitűzése az egészségnevelés, egészségfejlesztés. A praxisközösség munkájában elsődleges szerepet
kap az egészséges életmód elterjesztéséhez nélkülözhetetlen egészségkultúra fejlesztése, a hatékony egészségkommunikáció, a helyi egészségkommunikációban
részt vevő szervezetek kapacitásfejlesztése, az egészségfejlesztési, betegség- és
sérülés-megelőzési programok elterjesztése, az egészséges választást előmozdító népegészségügyi kommunikációs tartalmak és kapcsolódó események támogatása. A projekt rövidtávon biztosítja a praxisközösség ellátási területéhez
kapcsolódó, az ellátásban közvetlenül résztvevő, valamint a közvetetten érintetteken keresztül egy egészségtudatosabb, az egészségmegőrzésre nyitott, aktí72

van résztvevő közösség kialakulását. Ez rövidtávon is elősegíti a projekt kitűzött
céljainak megvalósítását. Hosszú távon az indukált változás rögzítése, szokássá
válása biztosított, így már az újabb generációk ezen szellemiség mentén nőnek fel,
amelynek köszönhetően kevesebb lesz a megbetegedés, kisebb az esélye a krónikus
betegségek kialakulásának is. Ez azért is igaz, mivel ez utóbbiak alapvetően több
tényező együttes jelenlétére vezethetők vissza, de az időben történő azonosítás
lehetővé teszi a megelőzésüket. Alapvetően három tényező fontos a megelőzősnél:
sport, tudatosság, szűrés.
A fent felsorolt célok eléréséhez elengedhetetlen a szervezett, nagy tömegeket elérő és mozgósító szűrőprogramok megrendezése, megfelelő propagálása
és lebonyolítása. Lényeges, hogy a szűrés amellett, hogy a lehető legtöbb helyszínen vizsgálható paramétert tartalmazza, gyors és gördülékeny legyen, így a
vállalkozó kedvű résztvevők nem veszítik el lelkesedésüket a hosszú várakozás
miatt. Ezen elvárásoknak nagyon nagymértékben megfelelt a szűrőprogramunk,
melyekre hatalmas érdeklődés volt minden alkalommal. A résztvevőknél vérnyomást, pulzust, testtömeget, vércukor-, húgysav-, valamint koleszterinszintet
mértünk. Természetesen a mért értékeket azonnal megvitattuk az érintettekkel.
Informáltuk őket a normál értéktartományokról, valamint az ehhez képest mért
eltérések kialakulásának lehetséges okairól, veszélyeiről, a kialakulható betegségek kockázatáról. Az életmódváltás elősegítése érdekében mindenkit személyre
szabott tanácsokkal láttunk el az étkezés és az életvezetés témaköreiben.
Sajnos meglehetősen sokszor mértünk magas vérnyomást és túlsúlyt. Érdekes módon a vércukor értékek szinte kivétel nélkül megfelelőek voltak. Azt is
tapasztalhattuk, hogy ebben a témakörben meglehetősen tájékozottak és tudatosak voltak a résztvevők. Magas koleszterin szintet is viszonylag ritkán mértünk.
Ami viszont megdöbbentő volt, hogy alig volt olyan ember a leszűrtek között,
akinek a húgysavszintje a normál tartományba esett volna.
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A praxisközösség működése során megvalósult tapasztalatok, gyakorlatok megosztása a praxisközösség tagjai között, milyen mértékben és módon segítette az Ön
munkáját?
A népegészségügyi koordinátornak tisztában kell lenni a praxisközösségben
zajlódó folyamatokkal, az adminisztráció során nyert adatokkal, mindenkivel
kapcsolatban kell lennie. Szervez, egyeztet, tervez, adminisztrál. Ha megoldandó feladat adódott sok esetben nekem kellett intézkedni. A bevált gyakorlatok
megosztása gördülékenyen ment a PK-n belül, sok esetben ez a személyemnek is
köszönhető. A feladataim nagy részét az adminisztráció tette ki. Ebben segítettem
a praxisközösség kollégáit. Ellenőriztem az adatok beérkezését. Egységesítettem.
Szükség esetén, és ha lehetett egyszerűsítettünk a dokumentáción. Statisztikát
vezettem. A prevenciós tevékenységekben csupán az egészségügyi szűrővizsgálatokon vettem részt. Időhiányban szenvedtem, rengeteg adminisztráció és a sok
egyeztetés miatt. Az én esetemben a népegészségügyi tevékenységre nem maradt
időm, és nem tudtam a többletszolgáltatásban részt venni annyit, amennyit szerettem volna, így nem kerültem szorosabb kapcsolatba beteggel.
A praxisközösségnek, mint szakmai együttműködési lehetőségnek véleménye
szerint milyen további fejlődési lehetőségei lehetnének az Ön szakterületét tekintve?
Szerintem hasznos lenne, ha az orvosok és ápolók együttműködhetnének a
többletszolgáltatást végző szakemberekkel, és az együttműködés koordinálását a
népegészségügyi szakemberre bíznák, ahogy ez a Bükkösdi Praxisközösségben
megvalósult.
Véleménye szerint, hogyan állt a lakosság a projekthez, az Ön által biztosított
szakmai programhoz? Milyen reakciókkal találkozott?
Az egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvételemnél a lakosság pozitívan
fogadta lehetőségeket, főleg a Covid időszaka után. A járvány időszaka alatt nem
jutottak el az egészségügyi ellátórendszerbe, és nem is volt ilyenre lehetőségük.
Hálásak voltak az emberek.
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Véleménye szerint milyen eszközökkel lehet motiválni a lakosságot, hogy részt
vegyenek az egészségmegőrzéssel, vagy épp krónikus betegségekkel foglalkozó szakmai programokon?
Ez egy érdekes dolog, hogy teljesen külön lehet választani a falvakat meg a
városokat egymástól. A városon belül sok minden adott az embereknek. Ha valaki már eljutott oda, hogy változtatni szeretne az életmódján, megtalálja azokat
a lehetőségeket és szakembereket, akár diéta, akár mozgás szempontjából. Vidéken, falvakban sokkal nehezebb ezeket a lehetőségeket megtalálni, vagy eljutni a
megfelelő szakemberhez. Sokkal jobban lehet motiválni az embereket. A falvakban az orvos is jobban tudja motiválni a betegeket, közvetlenebb kapcsolat ápol
a betegeivel, mint a városokban praktiázáló orvos. A motiváció kérdését inkább
a falvak esetében érdemes vizsgálni. Maga a példamutatás is motiváló, hogy az
egészségügyi szakember milyen mintát mutat. Emellett még szerintem az elrettentéssel lehet motiválni. Tehát felhívni a figyelmet, hogy hova vezet, ha nem úgy
táplálkozik, ahogyan kellene, nem mozog annyit, amennyit kellene, nem figyel az
egészségére, nem megy el a szűrővizsgálatokra. Emellett amit már említettem is,
hogy gyermekkorban kell felvilágosításokat tartani, akár táborok formájában is.
Milyen tapasztalatai vannak projekt keretében a szakdolgozók számára megvalósított mentálhigiénés programokról?
Abszolút pozitív, a Covid időszak még inkább terhelte az egészségügyi dolgozókat. Mindenkinek jelen volt az életében a fásultság, a krónikus kimerültség
fizikális és mentális értelemben egyaránt. Szerintem ez nagy segítség volt a szakembereknek.
Véleménye szerint milyen hatásai, kapcsolódási pontjai lehetnek a megvalósított projektnek az Ön szakmai munkájához?
Az adminisztrációt és leginkább a háttér munkát végeztem. Sok esetben
még a szakemberek sincsenek tisztában azzal, hogy a népegészségügyi szakember foglalkozás mit takar pontosan, és milyen feladatokat tudna ellátni. Nagyon
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sokat tanultunk a táplálkozásról, ahogy tanultunk egészségtant is, tehát akár
egy táplálkozási tanácsadásban is tudnánk segíteni, akár a prevenciós szemlélet
mentén, vagy a megoldások formájában. Akár így is tudnánk kapcsolódni egy
praxisközösséghez. Nekem a projektben a kapcsolódási pontom különböző
koordinációs feladatok, munkafolyamatok összehangolása, dokumentációk
bekérése, ellenőrzése volt. Negyedéves értékelések elkészítése, statisztikák
vezetése.
Az Ön megítélése szerint a praxisközösség működése milyen eredményeket produkálhat a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében?
Mindenképpen javítana, ennek hosszú távon lenne létjogosultsága.
Kérem, jellemezze az önkormányzat, önkormányzatokkal való együttműködését a praxisa, praxisközössége szempontjából?
Közvetlen kapcsolatom az önkormányzattal nincsen, nem volt. Én csak an�nyit vettem észre, hogy minden teljesült, amit szerettünk volna, de ez a projekt
menedzsmentjének köszönhető.
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A PROJEKT RENDEZVÉNYEINEK,
PROGRAMJAINAK ISMERTETÉSE

Cardiovascularis rizikószűrés Cserdin – 2018. 09. 29.
Az egyik, első többletszolgáltatást kínáló
esemény a Cserdiben megrendezett cardiovascularis szűrővizsgálat volt, amely egészségfejlesztést és betegségmegelőzést is szolgált. A program kifejezetten azzal a céllal
valósult meg, hogy a lakosságot, ezen belül
a helyi lakosokat is veszélyeztető szív-, és
érrendszeri megbetegedésekre, azok kockázataira felhívja a résztvevők figyelmét.
Ennek köszönhetően a program során
egy nagyon széleskörű szűrővizsgálatra
került sor, így például vérnyomásmérésre,
vércukorszintmérésre, BMI index kiszámolására. Vagyis minden olyan érték vizsgálatra került, amely a helytelen életmód
következményeként eltérhet az egészséges
értékektől, így jelezve a krónikus megbetegedéseket. A kialakult tünetekkel
kapcsolatban minden résztvevő egyénre szabott tanácsadásban részesült,
vagy szükség szerint a szakemberek további vizsgálatok lefolytatása végett
az adott résztvevőt továbbirányították annak háziorvosához.
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Anya-gyermek klub Bükkösdön – 2018. 11. 09.

A prevenció egyik legfontosabb elemen az egészséges életmódra történő
nevelés, amelynek központi színtere a család. Ebből kifolyólag a projekten
belül egy rendszeres időközönként megvalósított klubfoglalkozásra került
sor, az anya-gyermek klubra, amely kifejezetten a családokat szólította meg.
A 2018. 11. 09.-én Bükkösdön megtartott anya-gyermek klub témája a relaxálás és a babamasszázs volt. A gyermekek, kisbabák esetében az ilyen
jellegű tevékenység kifejezetten nagy szereppel bír az egészség megőrzésében, ugyanis a masszázs serkenti a vérkeringést, csökkenti a stressz szintet,
támogatja az idegrendszer fejlődését és segíti a mozgásfejlődést. Míg a testrészek megismerése, és az ehhez kapcsolódó pozitív testkép a stabil lelki
egészség kialakulásának is az egyik alappillére lehet. A foglalkozás során
az édesanyák nem csak a babamasszázs elméleti hátterével, de gyakorlati
sajátosságaival is megismerkedhettek. Ennek megfelelően támogatva a legkisebbek egészséges fejlődését.
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Baba-mama klub Bükkösdön – 2019. 04. 24.

A klubfoglalkozáson folytatódott az a preventív munka, melynek célja a
szülők megszólításán keresztül a legkisebb gyermekek egészséges, egészségtudatos fejlődésének támogatása. Ezúttal a gyermekek egészséges mozgásfejlesztése került a foglalkozás középpontjába. Ez azért is kiemelten
fontos téma, mert a mozgásszegény életmód nagyon komoly károkat okoz
a teljes magyar társadalmon belül. Vagyis rendkívül fontos, hogy a gyermekek mozgása kiemelt téma legyen, és úgy nőjenek föl, hogy a rendszeres testmozgás a mindennapjaik részét képzik. Ezzel együtt azt sem lehet
figyelmen kívül hagyni, hogy egy gyermek számára teljesen mást jelent az
egészséges testmozgás, mint egy felnőtt számára, hiszen a gyermekek testi
és szellemi fejlődése az elsődleges. Sosem szabad olyan testmozgást erőltetni, amely a gyermek testi fejlettségéhez nem igazodik. A foglalkozáson
résztvevő édesanyák megismerkedtek a gyermekek mozgásfejlesztésével,
valamint az azzal kapcsolatos fejlesztési gyakorlatokkal, illetve a gyermekek
mozgásigényével.
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Baba-mama klub Bükkösdön – 2019. 05. 29.

A gyermekek testi fejlődése mellett
ugyanolyan fontos a szellemi és lelki
fejlődésük is. Ennek érdekében szintén biztosítani kell minden eszközt.
A 2019 májusi klubfoglalkozás témáját a fejlődés ezen irányai határozták
meg. Azon belül is a cumizás hatásai
kerültek megbeszélésre, amely alapvetően a gyermekek „szopási” reflexe miatt megnyugtatóan hat, és leköti a
gyermekek figyelmét. Ugyanakkor a cumizásnak komoly egészségkárosító
hatása is lehet, mely többféleképpen jelentkezhet. Így például kialakulhat
az úgynevezett cumizavar, amely miatt a gyermekek nem tudnak helyesen
táplálkozni. De további negatívum lehet, hogy a cumizás függőséget okozhat, növeli a középfülgyulladás kialakulásának kockázatát, valamint az első
fogak fejlődését is gátolja. A cumizást tehát az egyik legelső kihívások közé
tartozik, amelyet a szülőknek megfelelő keretek közé kell szorítania.
Ugyancsak a foglalkozás témája volt, érintve a lelki egészség kérdését, a gyermekek szülőkkel való együtt alvása. Mind az együtt alvás, mind a
külön alvás mellett sorolhatók fel érvek és ellenérvek egyaránt. A foglalkozást vezető háziorvos és védőnő ennek megfelelően elsősorban arra hívta
föl a figyelmet, hogy egy elfogadó, bizalomra épülő légkör alakuljon ki a
gyermek és a szülei között. Ha ezt sikerül kialakítani, akkor ugyanis nem
lesz lényeges kérdés, mely altatási mód mellett döntenek a szülők, a gyermek nyitott lesz feléjük.
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Mi az egészség? – 2019. 11. 12. – Bükkösd

Sajnos a gyermekek körében is rendkívül magas az elhízás aránya. Bár a
statisztikai mutatók szerint a gyermekek testmozgás tekintetében nem állnak rosszul, a nem megfelelő táplálkozási szokások miatt az elhízás (és ezzel
a krónikus betegségek kockázata) ugyan úgy jelen van a körükben, mint
az idősebbek körében. Fontos tehát, hogy a gyermekek még idejében, mikor a szervezetük a különböző kihívásokkal könnyebben szembenéz, és le
tudja küzdeni azokat, megismerjék az egészség és az egészséges életmód
jelentését. Ebből a célból a gyermekek számára került megtartásra a Mi az
egészség? című program. A program során a gyermekek megismerték az
egészség sokrétű fogalmát, az egészség előnyeit, felvázolva ezzel együtt a
betegség hátrányait. Az ilyen jellegű elméleti háttér kialakítását követően
a gyermekek megismerkedtek azokkal a betegségekkel, amelyek a legnagyobb arányban sújtják a magyar társadalmat. Így a szív- és érrendszeri
betegségekkel és a daganatos megbetegedésekkel. A betegségek megismerését követően a foglalkozás vezetője kitért arra is, hogy milyen életmódhoz
köthető szokások növelik a kockázatát ezeknek a kialakulásában. Vagyis a
gyermekek egy nagyon átfogó ismeretet kaptak azzal kapcsolatban, hogyan
előzhetik meg a későbbiekben kialakított életviteli szokásaikkal is a felsorolt
krónikus betegséget. A program ezzel is javítani kívánta a gyermekek egészségtudatosságát, és erősítette a preventív szemléletet.
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Anya-gyerek klub Bükkösdön – 2019. 11. 14.

A prevenciós foglalkozások során óhatatlanul is többször-többször vis�szatérő téma a megfelelő táplálkozás. Egészségünkért ugyanis elsősorban
a megfelelő táplálkozással tehetünk. Ez valamennyi éltkorban igaznak
mondható állítás. A 2019. novemberében megtartott bükkösdi anya-gyerek klubfoglalkozás során a jelenlevő édesanyák átbeszélték a csecsemők és
kisgyermekek helyes és egészséges táplálását. A foglalkozás során az édesanyák megismerték, hogy milyen rendkívül fontos és kiemelkedő szerepe
van a legkisebbek táplálkozásában az anyatejnek, amely nem csak táplálja a
csecsemőket, hanem az egészségüket is védi. Továbbá a résztvevő anyukák
azt is megtudhatták, hogy körülbelül hat hónapos kort megelőzően még
nem is áll készen a csecsemők emésztőrendszere arra, hogy bármilyen más
táplálékot megemésszen. Természetesen ezt követően is fontos, hogy fejlettségi szintjüknek megfelelő táplálékot kapjanak. a gyermekek. Rendkívül
nagy szükség van gyümölcsökre, zöldségekre, tejtermékekre, húsra, halra,
tojásra és hüvelyesekre például az 1-3 év közti gyermekek esetében a megfelelő testi és szellemi fejlődés érdekében. A táplálás ugyanis alapjaiban határozza meg, hogy milyen módon fejlődik a gyermek.
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Anya-gyerek klub Bükkösdön – 2020. 02. 27.

A 2020 februárjában megtartott bükkösdi anya-gyermek klub témája a
gyermekek pszichoszomatikus fejlődése volt. A klubfoglalkozáson jelenlevő édesanyák megismerkedtek azzal, hogy a gyermekek érzelmi, értelmi
fejlődésében és társas kapcsolataiban rendkívül fontos szerepe van a táplálkozásnak, hiszen ahogy egy korábbi foglalkozáson is már volt szó erről, a
megfelelő tápanyagbevitel elengedhetetlen a fejlődéshez. E témát követően
az anyukák megismerkedtek azzal, hogy milyen szerepe van a játéknak a
gyermekek fejlődésében: a játék, főképp az utánzó játék segítségével fedezik
föl a világot a gyermekek, különösen a 2-3 évesek. Ez az az időszak, amikor
a gyermekek megtanulják a viselkedési szabályokat, elkezdenek felelősséget
és kötelességet érezni.
Ugyancsak a 2-3 év közötti kor az az időszak, mikor egyre bonyolultabb mozgásokat tanulnak meg a gyermekek, a későbbiekben pedig ezek
tovább fejlődnek, és kialakul például a tánckészség, stb. A mozgásfejlődés
kapcsán a foglalkozás vezetője felhívta a szülők figyelmét a játék közben történő súlyos balesetek elkerülésére, ugyanis komoly kockázat lehet ezekben.
Valamennyi eséstől és az ezekből fakadó sérülésektől viszont nem lehet, és
nem is kell megóvni a gyermekeket, hiszen az is segíti a gyermekeket, hogy
megismerjék saját korlátaikat.
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A tudatos, egészséges táplálkozás alappillérei
– 2020. 03. 07. – Szentlőrinc

Bár az imént több baba-mama klubfoglalkozás került bemutatásra, természetesen a projekt során nem
csak klubfoglalkozás, hanem számos egyéb prevenciós tevékenység
is megvalósult. Ilyen volt például
a 2020. tavaszán Szentlőrincen az
egészséges táplálkozással kapcsolatos rendezvény is.
A rendezvényen szűrővizsgálatok és ismeretterjesztés is biztosított
volt a résztvevő lakosok számára. Ennek megfelelően a rendezvény során
sor került személyre szabott tanácsadásra a primer prevenció támogatása
érdekében, valamint egy átfogó szűrővizsgálatra vérnyomás- és vércukorszintmérés által. Ezzel is támogatva az egészségben eltöltött évek számát,
növelve a várható élettartam hosszát.
A program második felében Prof. Dr. Kellermayer Miklós tartott ismeretterjesztő előadást az egészséges táplálkozásról. Az előadás során a
résztvevők megismerhették a táplálkozás egészség tekintetében betöltött
kulcspozícióját, valamint a legáltalánosabb élelmiszerek (pl. gabonafélék,
zöldségek, gyümölcsök, húsok, zsiradékok stb.) egészségünkre gyakorolt
hatásait, és a szerepüket a kiegyensúlyozott étrenden belül.
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Mit tegyünk, hogy ne fertőződjünk, és ne fertőzzünk?
– 2020. 09. 02. – Helesfa

2020-ban a koronavírusjárvány első hullámának megjelenését követően
megkerülhetetlenné váltak a pandémiához valamilyen módon köthető
egészségfejlesztő foglalkozások. Különösképp azért, mert a járvány első
hullámát követően nyilvánvalóvá vált, hogy a krónikus betegségekkel küzdő személyek jelentik a leginkább veszélyeztetett csoportot. Az ő esetükben
különösen fontos, hogy figyelmet kapjon a megelőzés, vagyis az, hogy minimálisra csökkenjen a megfertőződés kockázata.
A téma jól szemléltette azt is, hogy a megelőzésnek, a prevenciónak
mennyivel hangsúlyosabbnak kellene lennie a hétköznapjainkban. Ennek
köszönhetően lehetőség volt a megelőzés jelentőségének minél mélyebb tudatosítására, és annak megismerésére is, hogy milyen praktikák segíthetnek
az egészségünk megőrzésében.
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Anya-gyermek klub Helesfán – 2020. 09. 03.

Az anya-gyermek foglalkozáson egy átfogó, komplex téma került a középpontba: a helyes táplálkozás és a testmozgás. Általánosságban elmondható,
hogy e két tényező játssza a legfontosabb szerepet az egészségünk megőrzésében, melyért sokat tehetünk. Ugyanakkor a felnőttekhez kepést bizonyos
mértékben eltérő sajátosságai vannak a gyermekek táplálkozási szükségleteinek és mozgásigényének is. A foglalkozás során egyfelől ezek elméleti
háttere került bemutatására. Másfelől pedig konkrét példák szemléltették
az anyukák számára, hogy a testmozgás milyen típusai javasoltak a gyermekeik számára, melyek viszonylag könnyen elérhetők a környéken bárkinek.
Így szóba került a természetben történő barangolás, a biciklizés, a futás,
a lovaglás, a focizás, a jól felszerelt játszóterek használata, valamint ezek
előnyei. Míg a táplálkozás kapcsán különösen a gyümölcsök, mint egészséges nassolni valók kerültek a beszélgetés középpontjába. Ismertetve, hogy
milyen tápanyagokat tartalmaznak azok és miért hasznosak az emberi szervezet számára.
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Ergonómia a mindennapi mozgásban
– 2020. 09. 04. – Helesfa

A projekt célja az volt, hogy a társadalom minél szélesebb rétegeit megszólítsa. Sőt, lehetőség szerint a fennálló területi és társadalmi dimenziókból
fakadó esélyhátrányokat is igyekezzen kompenzálni, a fennálló különbségeket pedig csökkenteni. Ebből az okból kifolyólag a Helesfán működő
Boróka Otthon lakói is be lettek vonva a különböző, a prevenció népszerűsítését megcélzó többletszolgáltatásokba. Ennek megfelelően a Ne élj vissza
a testeddel! elnevezésű foglalkozás egy, az Otthonban élő betegeknek szóló
foglalkozás volt, mely a fizikai állapot fenntartását, az ízületi problémák,
és betegségek megelőzését szolgálta. Az Otthon lakói megismerkedhettek
olyan egyszerű, a mindennapokban is elvégezhető ergonomikus mozgásokkal, melyek segítenek megóvni az ízületeik és a gerincük egészségét.
A foglalkozás nagyban segítette azt, hogy egy konkrét hátrányos helyzetű csoport egészségügyi szolgáltatásokhoz történő hozzáférése biztosított
legyen, miközben közvetlenül hatással volt a célcsoport egészségére is.
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Családi nap Helesfán szűréssel és tanácsadással
egybekötve – 2020. 09. 05.

Megfelelő motivációnak bizonyult,
hogy a különböző programok, melyek az egészség megőrzését, fejlesztését, vagyis a prevenciót tűzték
ki célul, egyéb települési rendezvényekkel összekapcsolva valósultak meg. Így került megrendezésre 2020. 09.
05.-én Helesfán egy családi nappal egybekötött szűrővizsgálat: a családi nap
sok embert vonzott a rendezvényre, akik közül aztán sokan, közel száz fő
részt is vett szakemberek által kínál prevenciós programon.
Az érdeklődők különböző szűrővizsgálatokon vehettek részt, ekképpen például vérnyomásmérésen, koleszterinszint mérésen, húgysavszint
mérésen, BMI-index számításon stb.. A szűrés eredményeként kirajzolódó
eredmények alapján a résztvevők személyes tanácsadásban részesültek az
életvitelük helyes kialakításával kapcsolatosan. Ezzel egyszerre biztosítva
lett számukra egy szemléletformálás, az egészségtudatosabb attitűd kialakítása, valamint egy olyan személyre szabott, célzott ismeretterjesztés, amely
közvetlen hatással lehet a résztvevők egészségre.
A rendezvényre azért is volt különösen nagy szükség, mert Helesfán
igen nagyszámú a hátrányos helyzetű lakosok aránya, ezzel pedig valamelyest sikerült hozzájárulni a területi egyenlőtlenségek leküzdéséhez is, legalábbis az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek terén.
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Kardiovascularis szűrés a szentlőrinci idősek otthonában
– 2020. 09. 10.

Hogyha hazánk egészségügyi statisztikáit megvizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy különösen rossz az idősek
egészségi állapota. Jelentős részük
szenved legalább egy, de gyakran
több krónikus betegségtől. Ezek a
betegségek az esetek többségében
a nem megfelelő életmód következtében alakultak ki, mint például
szív- és érrendszeri megbetegedések. Fontos ugyanakkor, hogy ezekkel a betegségekkel gyakran tünetmentesen együtt lehet élni, ha azok
megfelelően kezelve vannak. Ennek
elősegítése céljából került megtartásra Szentlőrincen az idősotthonban egy olyan rendezvény, ahol egy átfogó
egészségi állapotot felmérő szűrővizsgálatra került sor. Így vércukorszint-,
koleszterintszint-, húgysavszint- és vérnyomásmérés valósult meg.
A szűrővizsgálatot követően egy személyre szabott tanácsadásra is
sor került, amelynek során az idősek pontos iránymutatást kaptak, hogyan
őrizhetik meg egészségüket. Különösen nagy hangsúlyt kapott a tanácsadás
során a megfelelő táplálkozás a csontritkulás és az elhízás kialakulását megelőzendő, valamint az emberi szervezetre sokrétűen jótékony hatást gyakorló rendszeres testmozgás.
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Segítsünk egymáson - egészségügyi tanácsadás
Bükkösdön – 2020. 09. 14.

A projekt lehetőséget biztosított arra, hogy az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek a praxisközösség területét lefedve, a helyi lakosok minél szélesebb közönséghez eljussanak. Ebbe a tevékenységbe tartozik bele,
hogy 2020. 09. 14.-én Bükkösdön megtartásra került egy egészségügyi tanácsadás. A tanácsadás témájának fókuszában az egészséges táplálkozás került. A tapasztalat még mindig az, hogy az emberek rendkívül egysíkúan
táplálkoznak. Kiemelt szerep jut a táplálkozásban a kenyérnek, valamint a
húsfogyasztásnak, azon belül is a sertéshúsnak. Utóbbi különösen magas
zsírtartalma miatt kedvezőtlen hatást gyakorol szervezetünkre. A foglalkozás során a település háziorvosa előadást tartott arról, hogy milyen módon
lenne érdemes a táplálkozásunkat megváltoztatni. Kiemelte a zöldségek
és gyümölcsök táplálkozásunkba történő minél szélesebb körű bevonását.
Továbbá ismertette a jelenlevőkkel a zsírszegényebb húsok fogyasztásának
előnyét, külön kiemelve közülük a halak fogyasztását az abban megtalálható, az emberi szervezet számára szükséges omega-3 zsírsav miatt.
A foglalkozás eredményességének érdekében nem csak egy elméleti
előadásra került sor, hanem például egészséges ételek receptjének megosztására is.
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Kardiovascularis szűrés Helesfán és a rizikótényezők
átbeszélése – 2020. 09. 15.

A korábbi programhoz hasonlóan, most is a hátrányos helyzetű lakosok
egészséges életmódhoz kapcsolódó ismereteinek bővítése, az azokhoz kapcsolódó információkhoz való hozzáférés biztosítása jelentett célt. A foglalkozás célcsoportja ismételten a helesfai Boróka Otthon lakói voltak.
A foglalkozás témája ezúttal a kardiovaszkuláris betegségek megelőzése volt, és ehhez kapcsolódtak a szűrővizsgálatok is. Ennek megfelelően az
otthon lakói vérnyomásmérésen, vércukorszint mérésen, koleszterinszint
mérésen vehettek részt. A foglalkozás során pedig megismerkedhettek a
legfőbb tünetekkel, mint amilyen a fejfájás, a szédülés vagy a fáradékonyság. Felhívták az otthon lakóinak figyelmét arra, hogy ezeket a tüneteket
nagyon komolyan kell vennie, mert magas vérnyomás esetén sokáig gyakran csak ezek a tünetek jelennek meg. Az elmaradt kezelés pedig stroke-hoz
vagy szívinfarktushoz vezethet.
Szóba került az is, hogy a nem megfelelő táplálkozás és ezzel ös�szefüggően a magas koleszterinszint milyen kapcsolatban van a szív- és
érrendszeri megbetegedések kialakulásával. Továbbá téma volt a cukorbetegség is: annak fajtái, kialakulása és megelőzése, valamint a kezeletlen cukorbetegség követkeményei.
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Anya – gyerek klub Bükkösdön – 2020. 09. 22.

Nagyon fontos, hogy az egészséges
életmód egyes elemeiről nem elég
csupán elméleti előadásokat tartani.
Célszerű különböző eszközökkel segíteni, hogy az egészséges életmódhoz kapcsolódó szokások valóban
beépüljenek a hétköznapokba. Ilyen
például az egészség szempontjából rendkívül fontos rendszeres testmozgás is. Ennek megfelelően került
megtartásra az anya-gyerek klubfoglalkozás, miután a mozgás fontossága
többször is téma volt már korábban. A megyefai parkban, a szülők bevonásával került megvalósításra egy szabadtéri torna. A mozgás közben, mintegy tudást megerősítő ismétlésként a résztvevők újra átvették a testmozgás
szervezetünkre gyakorolt legfőbb, jótékony hatásait, miképpen a például a
stresszoldás, a tüdő kapacitás növelése, a szívizmok megerősödése, az immunrendszer javítása, a cukorbetegség kialakításának csökkentése, a helyes
emésztés támogatása, az izomzat és a csonttömeg növekedése.
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Szűrővizsgálatok és egészségügyi tanácsadás
Pécsett – 2020. 09. 23.

Nagyon fontos, hogy azok se essenek ki az egészségügyi ellátórendszer látószögéből, különösen ne a prevenciós tevékenységből, akik egészségtudatosabb életet élnek. Például odafigyelnek a táplálkozásukra, vagy rendszeresen mozognak. Egyfelől azért, mert ezek az emberek könnyen eshetnek
abba a tévhitbe, hogy ők egészségesek, hiszen tesznek is az egészségükért,
miközben vannak olyan betegségek, amelyek kialakulásáért nem feltétlenül
csak az életmód a felelős. Másfelől pedig azért, mert vannak olyan sportok, amelyek az egészségnél előrébb helyeznek más szempontokat. Ilyen
például ezek közül a testépítés is, amely esetében a külső (izomzat építés
és az alacsony testzsírszázalék) az egyik legfontosabb szempont, vagy cél.
Természetesen ez átfedésben van az egészség jellemzőivel, ám olykor attól
el is távolodhat. Ezen megfontolások mentén került sor egy pécsi fitneszteremben egy átfogó szűrővizsgálatra. A szűrésen résztvevőknek megvizsgálták a koleszterin-, a vércukor- és a húgysavszintjét, továbbá sor került
BMI mérésre, izomtömeg-, testzsír-, valamint zsigeri zsír- és alapanyagcsere mérésre is. Ezeknek köszönhetően a szűrésen résztvevők pontos képet
kaphattak testük állapotáról. Így további céljaikat jobban hozzáigazíthatják
egészségük megőrzéséhez.
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Ismertető a krónikus és a fertőző betegségekről Bükkösdön a hátrányos helyzetű lakosok körében – 2020. 09. 25.

A koronavírusjárvány a társadalom hátrányos helyzetű tagjainak is felhívta
a figyelmét arra, hogy sokkal jobban kitettek általánosságban a kedvezőtlenebb egészségi állapotuk miatt a különböző krónikus és fertőző betegségeknek. Vagyis például a koronavírus-fertőzés súlyosabb lefolyású lehet az
esetükben, valamint hosszútávú, krónikus következményeinek is fokozottabban kitettek. Ezt a felismerést, és az ezzel kapcsolatos érdeklődést kihasználva került sor a programra, amely nem csak információátadást valósított
meg, hanem az esélyhátrányok csökkentése is célként fogalmazódott meg.
A program tehát épített a koronavírusjárvány okozta érdeklődésre,
így ez is megkerülhetetlen téma volt: miként lehet elkerülni a fertőzést, és
mely tünetekre kell odafigyelni. Lehetőség nyílt ugyanakkor a programon
arra is, hogy a résztvevők megismerkedjenek az egészségkárosító szokások
kockázataival, hiszen azok a súlyosabb koronavírusos megbetegedések kockázatát növelő tényezők. Ilyenek például a dohányzás és a mozgásszegény
életmód, de szó esett a megfelelő minőségű táplálkozás témaköréről is, miképpen az édesség és a só étrendünkben történő visszaszorításról.
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Mozgással, játékkal a stresszmentes életért Pécsett
– 2020. 10. 03.

A világjárvány és az amiatt hozott korlátozó intézkedések egyik fontos következménye volt, hogy felhívta a figyelmet a mentális egészség kérdésére.
Fontos ugyanakkor, hogy a mentális egészségre, az azzal kapcsolatos tünetekre és problémákra, mint amilyen például a stressz, nem csak ilyen körülmények között kell odafigyelnünk. Az általános jóllétünket, sőt a fizikai
egészségünket is képes meghatározni a mentális egészségünk. A minket
körülvevő világból származó rengeteg stresszforrás miatt tehát rendkívül
fontos, hogy odafigyeljünk a mentális egészségünkre, a stressz-szintünket lecsökkentsük, melynek az egyik legjobb módja a testmozgás, amely
egyébként számos egyéb, a szervezetünk számára kedvező hatást is gyakorol. A mentális egészség megőrzése érdekében került tehát megvalósításra
a Mozgással, játékkal a stresszmentes életért című foglalkozás Pécsett. A foglalkozáson résztvevők prevenciós céllal egy túrán vettek részt. A túrán jelen
volt egy mentálhigiénés szakember is, aki stresszkezelési technikákat mutatott be, valamint az egyes kérdésekre válaszolva mintegy személyes tanácsadást is adott a jelenlevőknek.
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Viseld a szíveden a mozgást! A rendszeres mozgás élettani
hatásai – 2020. 10. 12. – Bükkösd

A rendszeres testmozgás számos
előnnyel jár az egészségünkre nézve,
ezért óriási probléma a mozgásszegény életmód nagymértékű elterjedése. Ugyanakkor ha az emberek
nincsenek tisztában azzal, hogy
milyen típusú mozgásokat kellene
végezniük, milyen mennyiségben,
annak milyen hatása van a szervezetre, és milyen konkrét sportok közül
választhatnak, nem válhat népszerűbbé a rendszeres testmozgás. A Viseld
a szíveden a mozgást! címet viselő bükkösdi rendezvény a mozgással kapcsolatos általános ismeretterjesztés mellett (pl. a mozgás szerepe a betegségek megelőzésében) éppen ezekre a hiányosságokra hívta fel a résztvevők
figyelmét. A foglalkozáson jelenlevő érdeklődők megismerkedhettek azzal,
hogy a különböző mozgásformák (erősítő, aerob) mit jelentenek, milyen
szerepük van, és milyen gyakorisággal érdemes végezni azokat. Az egyes
mozgástípusok mellett a jelenlevők megismerkedtek konkrét egészségsportokkal is, különös tekintettel a már károsodott mozgásszervekre nézvést
kedvező, kímélő mozgásokkal. Ilyen a nordic walking, a senior tánc, vagy a
vízben végzett tornagyakorlatok. A széleskörű és gyakorlatias ismereteket
is átadó program nagyban segítette a primer prevenciót.
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Egészséges fogak babakortól – 2020. 10. 26. – Bükkösd

Az egészséges táplálkozáshoz, testünk egészségének megőrzéséhez szorosan hozzátartozik a fogak ápolása is. Azért is egy kiemelten fontos téma
ez, mert rendkívül könnyű „elrontani” a fogápolást, miközben az egészségünkre nézve a fogaknak rendkívül nagy szerepük van. Továbbá a fogászati
beavatkozások gyakran jelentős fájdalommal is járnak, amely miatt a betegek orvoslátogatása ilyen panaszokkal az átlagosnál többször elhúzódik
odáig, amikor a probléma tünetei már elviselhetetlenné válnak. Továbbá
a lerakódások, lepedékek kellemetlen szájszagot okozhatnak, amelyhez a
társadalomban jellemzően negatív képzetek is tartoznak.
A jelenlevők megismerkedhettek azzal, hogy milyen a helyes fogmosás gyakorlata, így például azzal, hogy naponta legfeljebb 4-5 alkalommal
érdemes fogat mosni, hiszen a túlzott fogmosás is fogkárosító lehet. Továbbá megismerkedtek a helyes fogkrémhasználattal, és a fogkefék megfelelő
gyakoriságú cseréjével. Utóbbi különösen fontos, hiszen a fogkefén rengeteg baktérium telepedhet meg. A jelenlevők megismerkedtek azzal is, hogy
a fogmosást már az első tejfogak kibújásától kezdve a gyermekek rutinjává
kell tenni. Emellett szó volt arról is, hogy a szájproblémák megelőzése érdekében a fogmosás mellett sokat tehetünk fogaink egészségéért megfelelő
étkezési szokások kialakításával, mint nyers gyümölcsök és zöldségek rendszeres fogyasztása. Ezek ugyanis természetes tisztító hatással rendelkeznek.
De ugyancsak a fogaink egészségét támogatjuk a megfelelő tápanyagbevitellel, hiszen az ásványi anyagok, mint például a kalcium, megerősítik a
fogakat. Továbbá a káros szokások, például a dohányzás elhagyásával is
támogathatjuk fogaink egészségét.
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Egészségtudatosság felsőfokon az orvos, a gyógytornász
és a dietetikus szemszögéből – 2021. 02. 09. – Pécs

A praxisközösségbe nem csak háziorvosok, vagy házi gyermekorvosok, hanem egyéb szakemberek
is bekapcsolódhattak. Ilyen módon
jelen projekt céljait, megvalósuló
szakmai programjait például dietetikus és gyógytornász is segítette.
A 2021. 02. 09.-én Pécsett megtartott rendezvényen így ők is jelen voltak és egy ismeretterjesztő előadást
tartottak az élsporttal kapcsolatban. Sokan azt hiszik, hogy az élsportolók
minden esetben egészségesen élnek, illetve sokan azt hiszik, hogy hozzájuk
kell igazodni mozgásformákban, mozgásmennyiségben és táplálkozásban.
Ezek azonban olyan tévhitek, melyek lebontására nagy szükség van, hisz az
egészségesebb életmód gátja is lehet. A szakemberek tehát megismertették
a jelenlevőkkel az élsport és az egészségsport céljai közötti különbségeket,
valamint az ezekből az eltérő célokból fakadó gyakorlati különbségeket. Így
például az élsportolók eltérő tápanyagszükségletét, vagy épp az élsportolók
mozgásszervére gyakorolt kedvezőtlen hatásokat.
A foglalkozás emellett sort kerített egy elsősegélynyújtással kapcsolatos ismeretterjesztésre és gyakorlatra is, hiszen a megfelelően elvégzett
elsősegélynyújtás nem csak életet menthet, de komoly károsodások megelőzésében is fontos szereppel bír.
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Egészségügyi szűrővizsgálat Pécsett – 2021. 06. 18.

A prevenció népszerűsítése érdekében elengedhetetlen, hogy megvalósuljanak olyan rendezvények, amelyek széles körben biztosítják a lehetőségét a
szűrővizsgálatokra. Ennek érdekében került megvalósításra 2021. 06. 18.-án
Pécsett a Diána-téren egy nagyszabású szűrővizsgálati rendezvény. A bárki számára nyitott rendezvényen vérnyomás-, testsúly-, vércukorszint-,
húgysavszint- és koleszterinszint mérésre volt lehetőség. A rendezvény sikerességét nem csak az mutatta meg, hogy nagyon nagyszámú érdeklődőt
sikerült megszólítani, hanem a szűrések eredményei is. A vizsgálat során
ugyanis sikerült több kezdődő betegséget is felfedni, így nekik javasolták
a szűrést végző szakemberek, hogy keressék fel a háziorvosukat. Továbbá
sikerült megszólítani számos olyan embert is, aki túlsúlyos volt. Esetükben
lehetőség nyílt egy rövid tanácsadás biztosítására is, amelyben a szakemberek felhívták a figyelmüket a rendszeres testmozgás és a megfelelően ös�szeállított étrend jelentőségére. A tanácsadást egy diabetológiai szakápoló
is támogatta.
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Szűrővizsgálat Szentlőrincen – 2021. 06. 25.

A Szentlőrincen megvalósított programon, a szűrések révén, elsősorban a
másodlagos prevenció volt a hangsúlyosabb. Az átfogó egészségügyi szűrővizsgálat során, melyet a projekt dietetikusa és koordinátora hajtott végre,
a résztvevők jobban megismerhették saját általános egészségi állapotukat,
köszönhetően olyan alapvető vizsgálatoknak, mint a testtömeg mérés, a
testzsír mérés, vagy épp vérnyomás-, húgysavszint-, koleszterinszint- és
vércukorszint mérés. A kapott eredmények alapján egy személyes tanácsadásra is sor került: a dietetikus javaslatokat tett az étrend megfelelő irányú
módosítására, illetve segítette a jelenlevők tájékozódását azzal, hogy hiteles
forrásokat javasolt, ahonnan az egyes ellátottak később maguk is tájékozódhatnak. Ezenfelül a szűrővizsgálat során mért értékeket a szakemberek
rögzítették, és a nagyon kedvezőtlen értékekkel rendelkezők számára javasolták, hogy keressék föl a háziorvosukat.
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Szűrés és egyéni tanácsadás szülőknek és gyerekeknek
Dinnyeberkin – 2021. 06. 26

Ahogyan arról már volt szó, rendkívül fontos, hogy az egészségesebb életmód szemléletét minél korábban, lehetőség szerint még a gyermekkorban
sikerüljön kialakítani. Épp ezt szolgálták például a klubfoglalkozások is.
Azok viszont nem kerültek megtartásra valamennyi településen, így nagyon
fontos volt, hogy Dinnyeberkiben, ahol ráadásul az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés is korlátozott, sor kerüljön egy szemléletformáló rendezvényre. Ezt a célt szolgálta tehát a gyermeknaphoz hozzákapcsolt
prevenciós program. A programon a projektben résztvevő szakemberek
egyaránt várták a gyermekeket és szüleiket, valamint a település teljes lakosságát, hogy általános szűrővizsgálatokon vehessenek részt. Ez azért is
volt rendkívül hasznos, mert egyébként a településen lényegében egyáltalán
nem elérhetők ezek a szűrővizsgálatok.
Az esemény indokoltságát megmutatta, hogy számos ember esetében volt szükség a szűrésre. Vagyis sikerült új, kezdődő megbetegedéseket
kiszűrni, amelyek az életmód megváltoztatásával még kezelhetők. De sikerült felfedni például nem megfelelően kezelt vérnyomásproblémát is. Minden érintett résztvevő személyes tanácsadásban részesült a rendszeres testmozgással és a helyes táplálkozással kapcsolatban.
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