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1. Bevezetés, a módszertan bemutatása 
 
A települési egészségterv egy komplexitásra törekvı felmérés programtervezet, amely a 
település lakossága életminıségének, életfeltételeinek javítását szolgálja. Magában foglalja a 
kiinduló helyzet felmérését (állapotleírás-egészségkép), ennek alapján cselekvési terv 
kidolgozását és az egészségterv kommunikálásának fázisát. Megvalósításában minden érintett 
egyenrangú és aktív félként vesz részt, mivel a településen élık közös akaratát összegzi. Célja 
a településen élık életminıségének, ezen belül is egészségi állapotuknak javítása-fejlesztése, 
illetve ennek érdekében a közösségi erıforrások mozgósítása. 
 
Úgy gondoljuk, hogy a helyi egészségtervek elkészítése, az egészségnek, mint kiemelt 
szempontnak megjelenítése a településfejlesztési tervekben a legalkalmasabb eszköz arra, 
hogy az önkormányzatok a rendelkezésükre álló forrásokat az egészség érdekében is 
mozgósítsák. Különösen is fontos ez annak fényében, hogy minden közéleti tevékenység célja 
végsı soron a rábízott ember jólétének elımozdítása. Az egyén mellett kinek lehet nagyobb 
felelıssége ebben azoknál, akikre a választók rábízták sorsukat? E feladat hatékony 
teljesítésének azonban szükséges elıfeltétele, hogy a település rendelkezzen aktuális 
egészségképpel, mely a helyzetelemzésen keresztül hívja fel a figyelmet a meglévı – és az 
egészségterv által orvosolandó – problémákra, a lehetıségekre, valamint a fejlesztések 
esetleges elmaradásából bekövetkezı veszélyekre. 
 
A fejlett világban egyértelmően erısödik az egészségtudat, az egészséges életmód 
társadalmilag felértékelıdik, a lakosság egyre több szabadidıvel és egyre magasabb 
jövedelemmel rendelkezik, a lakosság kész egyre többet fordítani egészségére.  
 
Ezzel párhuzamosan azonban megfigyelhetı a leszakadó társadalmi rétegek, idısek, szociális 
szempontból hátrányos helyzetőek egészségi állapotának romlása, az egészségtelen 
életmódból fakadó tipikus népbetegségek (szív- és érrendszeri betegségek, magas vérnyomás, 
daganatos betegségek, mozgásszervi betegségek, stb) gyakoribbá válása, a 
szenvedélybetegségek terjedése. Az egészségre ártalmas magatartásformák elterjedtsége a 
népesség jelentıs részénél regisztrálható, de egyes demográfiai és társadalmi csoportokban 
különösen kedvezıtlen tendenciákat mutat. E csoportok közül kiemelkednek a fiatalok, a nık, 
az alacsonyan urbanizált településen élık, a munkából kiesettek és a leszakadók. A krónikus 
stressz állapot valid felmérések alapján országosan is egyik vezetı halálokká lépett elı, 
különösen a középkorú férfiak körében. 
 
Keszthely város lakosságának egészségi állapotát meghatározni igen nehéz feladat, hiszen 
nehéz megtalálni azokat a mutatókat, melyek egyértelmően mérik és mutatják a közvetlen 
kapcsolatot az egészséget meghatározó tényezık és a lakosság egészségi állapota között. A 
leíró epidemiológiai vizsgálatok - térinformatikai módszerekkel kiegészítve – megkönnyítik a 
veszélyeztetett területek, lakosságcsoportok azonosítását, alapul szolgálnak az intervenciós 
stratégiák kialakításához. Az egészségi állapot jellemzésére szolgáló megbízható adatok 
sajnálatosan korlátozottan állnak rendelkezésre, így a halálozási folyamatok alakulására 
irányuló elérhetı elemzések gyakorlati jelentıségét tovább növeli, hogy ezen adatok 
hazánkban szinte teljes körően rendelkezésre állnak. Különösen is nehezítheti az egészséges 
életre vezetésért tenni akarók munkáját, hogy sokszor maguk az egyének, akikért dolgozunk, 
saját maguk nem veszik igénybe a számukra felkínált lehetıségeket. Ez azonban tovább kell, 
hogy sarkaljon minket a cselekvésre. Az egészségtudatos magatartás, az egészségügyi kultúra 
és tudás fejlesztése az az elsı lépcsıfok, amely által igény támasztható a hasznos 
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szolgáltatások igénybe vételére. Ez a tevékenység meg kell hogy kezdıdjön már az egész kis 
gyermek korban és csak az egyén életének végéig tart. A család, mint természetes egység, 
nevelı közeg a bázisa az egészségre nevelésnek. Ezért a családi élet erısítése egyben 
egészségvédelem is! 
 
A jelen helyzetelemzés is egyértelmően rávilágít arra, hogy a betegségek jelentıs arányban 
megelızhetıek lennének bizonyos preventív intézkedések bevezetésével. Az átgondolt, jól 
szervezett és hatékonyan támogatott településszintő megelızés ezért egyre nagyobb súlyt 
követel magának mind a fenntartó, mind a mőködtetık, szolgáltatók részérıl odafigyelésben, 
idıben, anyagiakban egyaránt. Az államilag finanszírozott egészségügy sajnálatosan nehéz 
helyzetben van, ugyancsak hathatós támogatásra szorulna, aligha terhelhetı finanszírozatlan 
új feladatokkal. A megelızés államilag átgondolt, irányított és finanszírozott módja – mely 
valóban hatékony lehetne, és melyre támaszkodhatnának a helyi a programok is – több 
ciklusnyi remény, ígéret után sem léptek életbe. Az emberi élet egyszeri, megismételhetetlen, 
így nem lehet halogatni: a helyi anyagi, szellemi erıforrások összefogására, aktivizálására van 
szükség. Lépni kell! 
 
A jelen helyzetelemzés helyi elızményének tekinthetı az EgészségPorta Egyesület által 
támogatott, 2007-2008. évben lebonyolított „Partnerség az egészségért” címő Kistérségi 
Népegészségügyi Modellprogram. A program legfıbb célja a helyi kistérségi lakosok 
egészségi állapotának és életminıségének a javítása érdekében mintaértékő egészségügyi 
ellátási modellek kidolgozása, fejlesztési tervek készítése, megvalósítása volt. A Keszthelyi 
Alapellátási Intézet által koordinált, számos helyi gazdasági, civil, és intézményi partnert 
tömörítı konzorcium sikerrel indult a pályázaton, és a program keretében 2008-ban elkészült 
a keszthelyi kistérség egészségképe is, melynek egyes tapasztalatait, elemeit felhasználtuk 
ebben a teljesebb körő dokumentumban is. Maga a pályázat nem anyagi, hanem szellemi tıkét 
adott a városnak. Szemléletet, kapcsolatrendszert és tudást adott; szakembergárdát nevelt ki, 
amely képes településszintő, egységes és hatékony akciótervet megalkotni, szakmailag 
menedzselni is. Helyi egészség programok megírására és megvalósítására országos igény 
mutatkozik. Ez részben annak köszönhetı, hogy egyes pályázatokon való részvétel feltétele a 
helyi szintő egészségterv és kép megléte. Az Országos Alapellátási Szövetség Keszthely 
város – együttmőködési megállapodással is hitelesített – szakmai partnere. Számos tagja több 
éves tapasztalattal rendelkezik hasonló programok és tervek készítésében, megvalósításában. 
Az ı, helyi szintre adaptálható tapasztalataikat is megpróbáltuk városunk számára 
kamatoztatni.  
 
Természetesen a kintrıl hozott információknál sokkal fontosabb a helyi erıforrások, 
tudásbázisok kiaknázása és felhasználása. Jelen dokumentum megalkotása és az abban 
foglaltak megvalósítása kiváló lehetıség arra, hogy a város intézményi, civil, vállalkozó és 
egyéni szereplıi közös célok mentén összefogjanak egymással. Ma már egyik társadalmi 
réteg, gazdasági ág sem képes önmagában komplex, hatékony cselekvésre az egészségért. 
Keszthelyen már eddig is sokan, sokat tettek az egészségért – nem csak az egészségügyben 
dolgozók, hanem szociális és oktatási intézmények, civil szervezetek, vállalkozások és egyéni 
szakemberek is. E dokumentum megalkotói számára természetes és szükségszerő volt, hogy 
ık valamennyien elmondják véleményüket és terveiket, hisz rájuk, az itt élıkre, itt dolgozókra 
kell hogy épüljenek a tervek. Mivel a dokumentum a kapott információkra épül, az egyes 
fejezetek tükrözik a nyilatkozó, adatszolgáltató hozzáállását, képzettségét is az 
egészségtervhez. Szeretnénk, ha a dokumentum további kezelése során új, most valamiért 
kimaradt szolgáltatók véleményét is megismerhetnénk, beépíthetnénk. 
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Hangsúlyozni szeretnénk a program karbantartásának, továbbvitelének jelentıségét! Minden 
felmérés, program annyit ér, amennyi megvalósul belıle. A dokumentum megvitatása és 
elfogadása egyben felelısség vállalást is jelent a döntéshozók számára. Kifejezi határozott és 
egyértelmő elkötelezettségüket a lakosság egészségi állapotának tervszerő, komplex, új 
elemeket is tartalmazó fejlesztése mellett. Miként az egyén, úgy a közösség egészségi állapota 
is állandóan változik. Már a kézirat lezárásának pillanatában látszanak kapuk, utak, melyeken 
tovább kell haladni. Kisebb hiányosságok, melyeket pótolni kell.  Rendszeres felülvizsgálatot, 
kiigazítást igényel a vele való törıdés; a teendık koordinálása. Javasoljuk, hogy ehhez a 
feladathoz a fenntartó rendeljen hozzáértı felelıst, aki a megvalósulás és a teendık 
tekintetében folyamatosan kapcsolatot tarthat a fenntartóval. A dokumentum elfogadása 
sokkal inkább kezdete, mintsem befejezése kell, hogy legyen valaminek. 
 
A helyzetelemzés módszertanilag a meglévı statisztikai adatbázisok (KSH, TEIR, 
EuroSTAT) elérhetı, releváns adatainak elemzését, illetve a Pannon Egyetem Nyugat-
Balatoni Társadalomtudományi Kutatócsoportja által 2008 tavaszán végzett egészségi állapot 
önmeghatározás kutatási program és a 2009 évi mélyinterjú elemzések eredményeit, valamint 
az ANTSZ legfrissebb (2008. évi) kistérségi statisztikai jelentése fıbb megállapításait 
összesíti. 
 
A helyzetelemzés megállapításaira építve meghatározhatók azok a cselekvési programok, 
melyekkel az egészségtudatos magatartás erısíthetı lesz, a veszélyeztetett célcsoportok 
azonosíthatók, és a preventív beavatkozások megtervezhetık lesznek. 
 
A megszokott egészségügyi ellátórendszerbıl származó adat mellett elsı ránézésre talán 
szokatlan információval is találkozhatnak e dokumentumban. Miért kerültek mégis ide? Mert 
hatással vannak az egészségi állapotra.  
 
Az alábbi ábra szemléletesen mutatja be az egyének egészségi állapotát meghatározó 
tényezıket, az egyes hatások nagyságrendjét is érzékeltetve. 
 

 
Forrás: Országos Egészségfejlesztési Intézet 
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2. Keszthely város egészségi helyzete 
 
2.1. Keszthely város bemutatása 

2.1.1. Földrajzi elhelyezkedés 
 
Keszthely Zala megye és a Balaton Kiemelt Üdülıkörzet egyik meghatározó városa, térségi 
központ. Egyforma távolságra fekszik a három nagy gazdasági-politikai központtól 
(Budapest, Zágráb, Bécs). A makroregionális kapcsolatok tekintetében a dunántúli három 
régió funkcionális nagyvárosi központjaihoz (Gyır, Pécs, Székesfehérvár) képest viszonylag 
periférikus a helyzete. Mezoregionális szinten a város legelınyösebb topográfiai pozíciója a 
Zalaegerszeg – Kaposvár – Veszprém közötti erıvonal, mely a kapcsolatok szempontjából 
legkedvezıbbnek Zalaegerszeg irányában tőnik. 
 

1. sz. térkép 
Keszthely földrajzi helyzete 

 

 
 
A város földrajzi környezete változatos, természeti értékekben gazdag. A térség földrajzi 
fekvése nagyon kedvezı, mert több kistáj találkozásánál terül el. A táj- és térszerkezet 
rendkívül tagolt, a sík, lapályos részektıl a hegységig minden megtalálható. Az egész térséget 
gazdagnak mondható vízrendszer és a hozzá kapcsolódó vizes élıhelyek sorozata hálózza be. 
Ezekhez járul a kiegyenlített, szélsıségektıl mentes klíma, amely szintén kedvez a 
fajgazdagságnak. 
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2.1.2. Gazdasági sajátosságok 
 
2008. évben a regisztrált gazdasági szervezetek száma összesen 4.681 db, ennek 62,12%-a 
egyéni és 37,88%-a társas vállalkozás. A vállalkozások tevékenység szerinti megoszlását az 1. 
sz. ábra mutatja. Az ábrából is jól látszik, hogy a vállalkozások 65%-a az ingatlanügyletek és 
gazdasági szolgáltatások, idegenforgalom, kereskedelem gazdasági ágakban végzi 
tevékenységét. Az egészségügy, szociális ellátás nemzetgazdasági ágban 122 db vállalkozás 
(2,75%) dolgozik, melynek fele társas vállalkozás. 
 

1. sz. ábra 

Regisztrált vállalkozások száma 2008. év vége

1395

829

655

394 257

245

210

122

114

108

102

2

0

ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás
nemzetgazdasági ágban (K gazdasági ág)

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
nemzetgazdasági ágban (H gazdasági ág)

kereskedelem, javítás nemzetgazdasági ágban (G
gazdasági ág)

mezıgazdaság , vadgazdálkodás, erdıgazdálkodás,
halgazdálkodás nemzetgazdasági ágakban (A+B
gazdasági ág)
egyéb közösségi, személyi szolgáltatás
nemzetgazdasági ágban (O gazdasági ág))

építıipar nemzetgazdasági ágban (F gazdasági ág)

bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia, gáz-, gız-,
vízellátás nemzetgazdasági ágakban (C+D+E
gazdasági ág)
egészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági
ágban (N gazdasági ág)

oktatás nemzetgazdasági ágban (M gazdasági ág)

szállítás, raktározás, posta, távközlés
nemzetgazdasági ágban (I gazdasági ág)

pénzügyi közvetítés nemzetgazdasági ágban (J
gazdasági ág)

egyéb tevékenység nemzetgazdasági ágban (P+Q
gazdasági ág)

 
 
2008.-ban a 3.154 kereskedelmi szálláshelyférıhelyen 45.785 fı vendéget és 159.226 
vendégéjszakát regisztráltak. A vendégek átlagos tartózkodási ideje 2008-ben 3,48 nap volt. A 
Balaton üdülıkörzetben lévı, viszonylag „gazdag” településen a térség lakosságának 
foglalkoztatásában meghatározó szerepet tölt be az idegenforgalom. Nagyobb ipari 
létesítmény sem Keszthelyen, sem a szőkebb környezetében nem található. 
 
A fentiek alapján megállapítható, hogy Keszthely város gazdaságszerkezete viszonylag 
egyoldalú, a turizmuson és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokon kívül más jellegő 
megélhetési források, ágazatok kismértékben találhatóak, noha a kereskedelem egyre 
aktívabb. Hiányoznak a gazdaság több lábon állásához szükséges korszerő és innovatív 
termelést biztosító üzemek, innovációs és ipari parkok, inkubátorházak.  
 

2.1.3. Közlekedés, infrastruktúra, lakásállomány 
 
Keszthely országos jellegő térszerkezeti helyzetét és annak változási tendenciáit elsısorban 
befolyásolja, hogy közel fekszik a M7-es autópályához, a Fiumei vasútvonalhoz, a hozzájuk 
kapcsolódó mai korridor fejlesztési vonalhoz, és a sármelléki regionális reptérhez. A város 
belsı úthálózata jónak mondható, a 86 km-bıl szinte 100 % aszfalt vagy beton burkolatú. 
Élénkülıben van a kerékpáros közlekedés, az elmúlt idıszakban 15 km kerékpárút épült, 
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melybıl a legnagyobb összefüggı utak a Balaton körüli kerékpárút, illetve a Keszthely-hévízi 
kerékpárút. 
 
A város és térsége megfelelıen ellátott villamos energiával, gázenergiával és vezetékes ivóvíz 
hálózattal, megoldott a városban csatornázottság és a szennyvíztisztítás is. A város tagja a 
korszerő térségi összefogáson alapuló szemétgyőjtı rendszernek. A telekommunikációs 
hálózat kiépült.  
 
A városi lakásállomány 2008-ban 9903 db, az év során épített lakások száma 126 db. 
Keszthely városban található mintegy 10.000 lakásból 445 db az önkormányzati bérlakások 
száma (4,5 %), amely még a Magyarországi átlaghoz képest (8 %) is alacsony.  
 
A bérlakásokban élı emberek szegénységi kockázata nagyobb, mint a lakás tulajdonosoké, 
gyakori a köztartozások felhalmozása, annak ellenére, hogy évente mintegy 17 millió forintot 
biztosít lakásfenntartásra a szociális igazgatás. A lakásbérleményeken álló bérhátralék 27 
millió Ft. Az egy lakásra jutó lakbérhátralék átlaga 72.850,- Ft. A lakhatás biztosítására várók 
becsült száma 300 fı. A 2007. évben átadott 12 bérlakás, és a 2009-2010-ben átadásra kerülı 
további 12 db nagyobb alapterülető szociális bérlakás enyhít a lakásra várókon, de 
megnyugtató helyzetet nem biztosít. 
 
Keszthelyen a lakások közmőellátottsága 90% közeli (1. sz. garfikon), jóval magasabb, mint a 
megyei és országos átlag, sıt meghaladja a regionális átlagot is. 
 

1. sz. grafikon 

 
 

2.1.4. Természeti és épített környezet 
 
A keszthelyi kistérség a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén található, emiatt kiemelt 
fontosságú a természetvédelmi területek megóvása. A térség Zala megye egyik legkedvezıbb 
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természeti-ökológiai adottságú térsége, a meglévı környezeti problémák ellenére. Ennyire 
változatos, mozaikos szerkezető élıvilág együttest ekkora területen nemigen találunk. Itt még 
nagy arányban maradtak fenn természetes, természet közeli területek, „hagyományosan” 
mővelt tájak, melyek növényzete, állatvilága sokkal gazdagabb, mint amilyenek az ország 
más vidékein találhatók. Ez a természeti kincs megfelelı turisztikai vonzerıként is 
értelmezhetı. 
 
A környezet állapotára jellemzı mutatószámok közé sorolható a levegıtisztaság, a zajártalom, 
a rendelkezésre álló vízbázis tisztasága, a felszíni vizek tisztasága és természetes tisztulása, a 
szennyvizek kezelése, a szemétgyőjtés és szemét elhelyezés rendszere, szelektált 
hulladékgyőjtés térnyerése, hulladékfeldolgozás, az erózió elleni védelem, az erdık és a 
természetvédelmi területek megóvása, a megújuló környezet kímélı energiák részarányának 
folyamatos növelése. A város a helyi védelem alá vont természeti értékeinek, területeinek 
megırzésére külön kiemelt figyelmet fordít. 
 
A város levegıje a jelentıs Balaton-partra érkezı közúti forgalom miatt nagy terhelésnek van 
kitéve, de a nagyobb zöldterületek közelsége, a Balaton klímája, valamint a kedvezı 
északnyugati szélirány viszonylag tisztán tartja a település levegıjét. A forgalom okozta 
zajártalom jelentıs ugyan, de még csak bizonyos idıszakonként éri el a veszélyesnek tartott 
megszabott környezetvédelmi határértéket. A közlekedési rendszer racionalizálásával a 
zajártalom megfelelıen kordában tartható. 
 
A város vízellátó bázisát a nyirádi karsztvíz képezi. Az ivóvíz ellátás tartósan megoldott és 
minısége is megfelelı. A környékrıl felszínre hozott gyógyvizek visszapótlása a törvényi 
szabályozás miatt megoldott, így a környezetet a kiemelt gyógyvizek hiánya nem rombolja. 
Az élıvizek tisztasága, a nádasok jelenléte, a Balaton-part csatornázottsága megfelelı és 
feltétlen elırelépést jelent a korábbi évek hiányosságaihoz képest. A szennyvíztelepek 
kapacitása megfelel a kívánalmaknak.  
 
A városban jól mőködik a szelektív hulladékgyőjtés, rendszeres a szemétgyőjtés és a 
rendszerelvő szemételhelyezés is megoldott az EU normáknak megfelelıen.  
 
A környezet értékeinek megırzésében nagy szerepe van a környezetkímélı és megújuló 
energiaforrások térnyerésének. E környezettudatos, tervezett cselekedetek egyike a korszerő 
tömegközlekedési eszközök bevezetése és az intermodális közlekedési kapcsolatrendszer 
fejlesztése is. A napos órák száma, valamint a kedvezı éghajlat lehetıvé teszik hosszabb 
távon az alternatív energiaforrások használatát, a geotermikus energia és napenergia 
hasznosítását. (Kliens Kft, 2007.) 
 

2.1.5. A város térségi szerepköre, fejl ıdési trendek 
 
Keszthely, a Balaton környékének legpatinásabb településeként és térségi központként igen 
kiterjedt intézményhálózattal rendelkezik. Az állandó és kistérségi lakosokon kívül jelentıs a 
várost, mint oktatási, közigazgatási, egészségügyi szolgáltatásokat igénybevevı, idelátogató 
turisták száma is.  
 
Keszthely továbbá fontos szerepet tölt be a térség közösségi, kulturális, és sportéletében, 
ifjúsági életére az iskolavárosi-egyetemvárosi jelleg jellemzı. A városban a civil aktivitás 
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jóval meghaladja az országos és regionális átlagot (223 db civil szervezet mőködik a 
városban). 
 
Keszthely városa a teljes városi igazgatási és szolgáltatási palettát lefedi. A környezı 
települések esetében gazdasági, igazgatási, és szolgáltatási központ, amely szerepkör a 
következı idıszakban várhatóan még tovább fog erısödni. A városban található szervezetek 
az alábbiak: ÁNTSZ – kistérségi iroda, Építésügyi hatóság, Gyámhivatal, Körzeti Földhivatal, 
Okmányiroda, Országos Egyéni Választó Kerületek, Polgárvédelmi kirendeltség, Regionális 
Munkaügyi Központ Kistérségi Kirendeltség, Rendırkapitányság, Tőzoltóság, Városi 
Bíróság, Városi Ügyészség. 
 
Keszthely Város a fejlesztési ciklus végére a Nyugat- dunántúli régió dél-keleti részének, 
valamint a Balatoni Régió nyugati sarkának kedvelt turisztikai és kereskedelmi központjává, a 
kultúra fı szervezı erejévé kíván válni a régiókban, amely képes a teljes kistérségét 
dinamizálni. Reményeink szerint a város megújult közterületei, új intézményei, és 
gazdaságfejlesztési programja révén a közösségi, kulturális és turisztikai élet jelentıs 
fejlıdésen megy át a következı idıszakban, amely a helyi lakosság mellett az idelátogató 
turisták igényeit is kiszolgálja. Legfıbb célunk a befektetés-ösztönzés, munkahelyteremtés, és 
a fiatalok helyben tartása által a lakosságszám növelése, az elöregedés megállítása. 
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2.2. Az egészségi állapotot befolyásoló tényez ık 
 
2.2.1. Demográfiai változások Keszthelyen 
 
2008. év végén a város állandó népessége összesen 20.636 fı, a lakónépesség száma (melyet a 
népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett adatként számítanak) az év végén 21.100 fı.  
 
A születések száma (2. sz. grafikon) az elmúlt évtizedek csökkenı tendenciája mellett 1998-
tól stagnál, az utóbbi évtizedben évente átlagosan 160 gyermek születik Keszthelyen. 
 

2. sz. grafikon 
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             Forrás: önkormányzati adatok 

 
A városban jellemzıen magasabb az elvándorlás mutatója, mint az odavándorlás, illetve 
magasabb a halálozási mutató, mint a születési. Ennek megfelelıen a város lakosságszáma 
(hasonlóan az országos és a megyei folyamatokhoz) csökkenı tendenciát mutat. 

 
Demográfiai alapadatok Keszthelyen 2008. évben (fı) 

1. sz. táblázat 
Állandó elvándorlások száma 601 
Állandó odavándorlások száma 583 
Elvándorlások száma (állandó és ideiglenes vándorlások 
száma összesen) 1036 
Odavándorlások száma (állandó és ideiglenes vándorlások 
száma összesen)  1008 
Élveszületések száma  164 
Halálozások száma  235 
Csecsemıhalálozás (1 éven alul meghaltak száma) 0 
Házasságkötések száma  83 

 
Forrás: TEIR (2009) 
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A 3. sz. grafikon szerint Keszthelyen jóval rosszabb a vándorlási egyenleg, mint a 
kistérségben, a megyében, vagy a régióban. Az elmúlt 5 évben megtapasztalt jelentıs 
elvándorlásnak elsısorban a munkahelyek hiánya, az értelmiségi ill. középvégzettségő 
fiatalok letelepedésének nem kedvezı gazdasági és társadalmi környezet volt az elsıdleges 
oka. 

3. sz. grafikon 
 

 
 

 
Bár Keszthely városa nagymértékben mutatja az iskolavárosi jellemzıket, a fiatalok 
letelepedése az iskolák elvégzését követıen nem valósul meg. Az állandó népességbıl a 15-
29 évesek száma 2008-ban 3.821 fı (18,52%), 1.423 fı tanult a felsıoktatási intézményben, a 
4 kollégiumi feladatellátási helyen összesen 763 tanuló lakik. Más településrıl bejáró 
középiskolai tanulók száma a nappali oktatásban 2008-ban 1265 fı. 
 

Korcsoport szerinti megoszlás Keszthelyen 2008. évben (fı) 
 

3. sz. táblázat 
0-5 év 6-18 év 19-35 év 36-60 év 60 év 

felett 
974 2.732 5.460 7.466 4.242 

Forrás: A települési önkormányzat adatszolgáltatása 
 
 
Az Okmányiroda által készített korfa (2. sz. ábra) is jól mutatja, hogy a felnövekvı és a 18-59 
éves korosztály száma folyamatosan csökken. Ezzel szemben a 60 év feletti lakosok létszáma 
emelkedik, így megállapítható, hogy a város lakossága fokozatosan öregszik. A gyermekkorú 
lakosság pedig egyre szőkülı alapot képez a korfán, ami a jövedelemtermelı és 
jövedelemfogyasztó népcsoportok létszáma közötti különbség további szélesedését vetíti 
elıre. 
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2. sz. ábra 
 

 
Az Aktív Társadalom Alapítvány által 
2003-ban készített demográfiai 
helyzetkép és népesség elıreszámítás 
szerint a Balaton régió egészében 
jelenleg 40 ezer a 65 évnél idısebbek 
száma, arányuk jelenleg 15%, azonban 
2041-re trendszerően számuk 79 ezer 
fıre változik, ami azt is jelenti, hogy a 
65 év felettiek népességen belüli aránya 
eléri a 30 százalékot.  
 
 
Az öregedési folyamatnak nemcsak 
mértékei, de differenciáltsága is 
hatalmas lesz: az idısek aránya 27 és 39 
százalék között szóródhat, a tanulmány 
szerint a leginkább elöregedı település 
Keszthely lesz. Ennek értelmében a 
megfelelı vándorlási többlet elérése, a 
természetes fogyás korlátozása lehet a 
következı idıszak egyik fı demográfiai 
„teendıje”. 
 

Forrás: Okmányiroda, 2009. 

 

2.2.2. Foglalkoztatottság, munkanélküliség tendenci ái Keszthelyen 
 
Keszthelyen javarész a kis és közepes vállalkozások adják a munkahelyeket, az 50-249 fıt 
foglalkoztató vállalkozások száma mindösszesen 14 db, és csupán 1 db vállalkozás 
foglalkoztat 250 fınél több munkavállalót. 2008-ban a nyilvántartott álláskeresık száma 
összesen 885 fı (ebbıl 180 napon túl regisztrált 302 fı, pályakezdı 50 fı). 
 
A mai napig Keszthely adja a térségi munkahelyek tekintélyes részét. Így naponta a bejárók 
serege érkezik a városi munkahelyekre – viszont keszthelyiek sokasága utazik Hévízre, 
Alsópáhokra, Cserszegtomajra és a környezı településekre (az idegenforgalom mellett pld. 
kereskedelem, oktatás, stb.). Ebben a vonatkozásban – a Regionális Munkaügyi Központ 
adatai mellett – számos információt és a jövıbeli együttmőködés zálogát is jelenti a kistérségi 
projektként megvalósult Foglalkoztatási Paktum és helyi információs pontok láncolata.  
 
Keszthely foglalkoztatási potenciálja általában a gazdasági makro-folyamatokhoz igazodva 
változik. Ezt némileg pozitív irányba korrigálja az idegenforgalmi szezonalítás, mely 
egyszerre jelent hátrányt és elınyt. 
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A legfrissebb TEIR elemzés alapján a 2002-2007. közötti idıszakot vizsgálva megállapítható, 
hogy Keszthelyen a munkanélküliségi ráta növekvı tendenciát mutat (4. sz. grafikon). A 
városi érték minden évben rendre magasabb mint a regionális átlag, viszont alacsonyabb, mint 
a megyei átlag. A 2006-os év kivételével az országos átlag alatti. 
 

4. sz. grafikon 

 
 
 

Keszthely város gazdaságszerkezete viszonylag egyoldalú, a turizmuson és a hozzá 
kapcsolódó szolgáltatásokon kívül más jellegő megélhetési források, ágazatok kismértékben 
találhatóak, noha a kereskedelem egyre aktívabb. Hiányoznak a gazdaság több lábon 
állásához szükséges korszerő és innovatív termelést biztosító üzemek, innovációs parkok. 

 
 

A vállalkozások által foglalkoztatottak száma  
Keszthelyen, 2008. évben (fı) 

4. sz. táblázat 
0 és ismeretlen fıs regisztrált vállalkozások 
száma 1188 
1–9 fıs regisztrált vállalkozások száma 3135 
10–19 fıs regisztrált vállalkozások száma 62 
20–49 fıs regisztrált vállalkozások száma 33 
50–249 fıs regisztrált vállalkozások száma 14 
250–499 fıs regisztrált vállalkozások száma 1 
500 és több fıs regisztrált vállalkozások száma 0 

Forrás: TEIR (2009.) 
 

 
A fenti táblázatból látható, hogy Keszthelyen többnyire kisebb, néhány fıt foglalkoztató 
kisvállalkozások jellemzıek. A város lakosságának foglalkoztatásában a KKV-k jelentısége 
kiemelkedı, hiszen mindössze 15 vállalkozás foglalkoztat 50 fınél több munkavállalót. 
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Nyilvántartott álláskeresık száma végzettség szerint 2008. évben (fı) 
5. sz. táblázat 

Nyilvántartott álláskeresık száma összesen  885 
Nyilvántartott pályakezdı álláskeresık száma  50 
Szakiskolai végzettségő nyilvántartott álláskeresık száma 26 
Szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi végzettségő 
nyilvántartott álláskeresık száma  281 
Szakmunkás végzettségő nyilvántartott álláskeresık száma  257 
Szellemi foglalkozású nyilvántartott álláskeresık száma  240 
Általános iskola 8 osztályánál kevesebb végzettséggel 
rendelkezı nyilvántartott álláskeresık száma  38 
Általános iskolai végzettségő nyilvántartott álláskeresık száma  211 
Egyetemi végzettségő nyilvántartott álláskeresık száma  23 
Fizikai foglalkozású nyilvántartott álláskeresık száma  645 
Fıiskolai végzettségő nyilvántartott álláskeresık száma  49 
180 napon túli nyilvántartott álláskeresık száma összesen  302 

Forrás: TEIR (2009.) 
 
A regisztrált állást keresık vonatkozásában jellemzı a szezonalítás. Az elsı és negyedik 
negyedévben a legmagasabb a regisztrált állást keresık száma, míg a nyári szezonális 
munkalehetıségek enyhítik a gondokat. A munkanélküliség problémája az általános iskolai és 
szakmunkás végzettséggel rendelkezı az 50 év feletti korosztályt sújtja leginkább és ezen 
belül jellemzı a vendéglátóiparban végzettek aránya, akik nem tudnak elhelyezkedni. A 
kisgyermekes anyák és az építıiparban dolgozók e területen is fokozottan érintettek. 
 

Nyilvántartott álláskeresık száma korcsoport szerint 2008. évben (fı) 
5. sz. grafikon 
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Forrás: TEIR (2009.) 
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2.2.3. Szociális helyzet, jövedelmi viszonyok 
 

A gazdasági-társadalmi háttér tényezıi a lakosság szociális helyzetében, illetve ennek 
eredményeként az egészségi állapot alakulásában halmozott hatással jelentkeznek.  
 
A városban élık jövedelmi viszonyait az alábbi táblázat mutatja. Jellemzıen a fıállásban 
dolgozók jövedelemszerzése dominál, mind számukat, mind átlagos jövedelemszintjüket 
tekintve, így a városban megtermelt jövedelem jelentıs részét alkotják. Legkisebb a 
mezıgazdaságban dolgozók átlagos jövedelemszintje. 
 

Jövedelem alakulása Keszthelyen foglalkozási ágak szerint (2008.) 
 

6. sz. táblázat 

Jövedelem jellege 
Darabszáma 
2007 (db/fı) 

Jövedelem 2007 
(Ft) 

Jövedelem átlag 
(m Ft/db) 

fıállású  7 851 12 976 575 663 1,653 
egyéni vállalkozó  780 1 244 109 169 1,595 
mezıgazdasági 
kistermelı 33 

11 158 197 0,338 

társas vállalkozás 371 509 401 570 1,373 
Forrás: TEIR (2009.) 

 
A TEIR információs rendszer adatai szerint az egy fıre jutó jövedelem Keszthely városában 
meghaladja a kistérségi, megyei és országos átlagot is, azonban kismértékben a regionális 
átlagjövedelem alatt marad. 

 
6. sz. grafikon 

 
 
A lakosság elöregedıben van az alacsony születésszám és a fiatalok elvándorlása 
következtében. A születı kevés számú gyermek is szociális hátrányokkal küzdı, gyakran 
egyszülıs családba érkezik.  
 
Az aktív korú lakosság jelentıs hányada állás nélkül maradt, a munkahellyel rendelkezık 
között is számottevı az alacsony keresettel rendelkezık aránya. A roma lakosság körében is 
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magas a munkanélküliség. A fentiek miatt a lakosság jelentıs rétegei szociálisan rászorulónak 
minısülnek: 
 

- családi, illetve jövedelmi okokból veszélyeztetett kiskorúak, 
- egyedülálló szülık 
- a munkanélküli vagy kiskeresető, illetve megromlott egészségi állapotú (50 %-ban 

csökkent munkaképességő, táppénzes állományban lévı) aktív korú lakosság, 
- alacsony összegő nyugellátással rendelkezı, általánosan rossz egészségi állapotú 

idıskorú lakosság, 
- speciális helyzető csoportok (hajléktalanok, fogyatékossággal élık). 

 
A szociális ellátottak száma évrıl évre mérsékelten emelkedett, azonban ennél is jelentısebb 
gond, hogy a problémák tartalma egyre súlyosabb és az egyes családok életében halmozottan 
fordultak elı.  
 

Az ellátásban részesülık száma 2008. évben szakfeladatonként (fı) 
7. sz. táblázat 

Keszthely Város Egyesített Szociális Intézmény Kistérségi feladatellátás 
Szociális 
étkezés 

Idısek 
Klubja 

Idısek 
Gondozóháza 

Idısek 
Otthona 

Bölcsıde Házi segítség-
nyújtás 

Jelzı-
rendszeres 

házi gondozás 
63 48 15 50 52 116 197 
 

Gyermekjóléti Szolgálat (2008. évben) Családsegítı Szolgálat 
Összes kliens 

száma 
Védelembe vettek száma Szakellátásban résztvevık 

száma 
Szolgáltatást 

igénybevevık száma 
170 37 12 463 

Forrás: saját adatok 
 
A rendszeres szociális segélyre felhasznált összeg évenkénti alakulásából az alábbi grafikon 
alapján az látszik, hogy az elmúlt 15 év alatt a segélyezés mértéke drasztikusan emelkedett, 
Keszthely esetében a 100 lakosra jutó önkormányzati segély összege az 1993. évben számított 
20 Ft-ról 2005-re közel meghétszerezıdött (az adatszolgáltatásban a 2000. évi adat hiányzik). 
 

7. sz. grafikon 
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A 2. sz. térképen látható, hogy Magyarország egészét tekintve a térségünkre (BKÜ) és 
Keszthely városára a szegénység nem jellemzı, sıt a legfejlettebb térségek egyikérıl 
beszélhetünk. Ezt az elınyünket az egészségünk megóvása érdekében is fel kellene tudnunk 
használni, mint egyéni, mint intézményi szinten egyaránt. 
 

2. sz. térkép 

7
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A települési szinten mért szegénység 
területi dimenziói 

© Koós Bálint, MTA RKK
A javak eloszlásának 
ismerıs alakzatai 

 
 

Ha a szőkebb területet nézzük, akkor a következı domborzatmodellen jól látható a Balaton 
Régió ezen belül, pedig Keszthely gazdasági helyzete.  
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       Forrás: Német N.-Csite A. 2008. 

2.3. Az egészségügyi ellátórendszer bemutatása 

2.3.1. Az alapellátást nyújtó szervezetek tevékenységének bem utatása 
 
Az egészségügyi alapellátás biztosítása Keszthely Város Önkormányzata által kötelezıen 
ellátandó feladat. Ennek Keszthely városa az Alapellátási Intézeten (védınıi ellátás, ügyeleti 
szolgálat, iskola-egészségügyi ellátás), valamint feladatátvállalási szerzıdés útján 
egészségügyi vállalkozások bevonásával (háziorvosi, házi-gyermekorvosi, fogorvosi ellátás, 
foglalkozás-egészségügyi alapellátás) tesz eleget. Az Alapellátási Intézetet 1992. május 13-
án, a 75/1992. (V.13.) sz. határozatával hozta létre Keszthely Város Önkormányzata; azóta 
önállóan mőködı intézetként biztosítja az egészségügyi alapellátást Keszthely Város lakói, 
valamint az itt tartózkodók számára.  
 
Egészségügyi alapellátások közé tartozik a felnıtt háziorvosi, házi-gyermekorvosi szolgálat, 
iskola-egészségügyi ellátás, foglalkozás-egészségügyi alapellátás, ügyeleti szolgálat, védınıi 
szolgálat, fogászati alapellátás.  
 
Az egészségügyi intézmény kapcsolatrendszerét képezi: Keszthely város Önkormányzata 
Képviselıtestülete, Egészségügyi és Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottsága, Polgármesteri 
Hivatala, ÁNTSZ Keszthely-Hévízi, Zalaszentgróti Kistérségi Intézete, Magyar Orvosi 
Kamara, Zala Megyei Egészségbiztosítási Pénztár, Keszthely Városi Kórház, Országos 
Alapellátási Szövetség, valamint a feladatot átvállaló vállalkozások, egyéb egészségügyi, 
szociális intézmények, társintézmények, egyéb civil szervezetek. 
 

2.3.1.1. Háziorvosi szolgálat 
 
Keszthely Városában 11 felnıtt háziorvos, és 5 házi-gyermekorvos látja el területi ellátási 
kötelezettséggel feladatát vállalkozói jogviszonyban. Területi ellátási kötelezettségre 
szerzıdést kötöttek az önkormányzattal, és önállóan szerzıdtek az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztárral. 
 
A háziorvosi ellátás az intézetben, az ÁNTSZ által elıírt alapfelszereltséggel ellátott 
helyiségekben – önkormányzat által ingyenes használatra ( szerzıdésben rögzített 
költségtérítés ellenében) átadott rendelıkben, illetve a beteg lakásán, baleseti helyszíneken 
történik. Az épület földszintjén elhelyezkedı rendelık (2 felnıtt háziorvosi és egy fogorvosi 
rendelı, ügyelet) megközelítése a mozgáskorlátozottak számára megoldott, ezzel szemben az 
emeleti rendelık nincsenek akadálymentesítve, és az intézet területén megfelelı illemhelyiség 
sem áll rendelkezésre a mozgáskorlátozottak számára. Bizonyos értelemben különös, hogy 
annyi sikeres városi akadálymentesítés ellenére pont a mozgásában korlátozott beteg ember 
nem tudja orvosát akadálymentesen felkeresni, de legalább mozsdóba menni. A szők helyi 
adottságok, a nem önkormányzati tulajdon, az elhelyezés körüli bizonytalanság részben 
magyarázatot nyújthat számunkra -  de vajon a beteg számára is?   Négyszemközti 
beszélgetésekre alkalmas helyiség a felnıtt praxisok mintegy 80%-ában biztosítottak, kettı 
rendelıhelyiség között. Gyermek rendelıknél azonban ez a lehetıség hiányzik. Valamennyi 
praxis önállóan használja rendelıjét. A rendelık adottságai országos kitekintésben is jónak 
mondhatók. 
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 Az egy telephelyen történı elhelyezés rendkívül rugalmassá teszi a helyettesítést, a beteg 
mindig ugyanott talál orvost. A szakrendelések távolsága, az ahhoz való tömegközlekedés 
hiánya feleslegesen nehezíti a betegek mozgását, plusz beteg utakat iktat be, hisz a lelettel 
újra meg kell keresni a háziorvost. Ez különösen az idısek és a gépkocsival  nem rendelkezık 
számára jelent nehézséget. Sok lakos számára hátrányos a helyi vérvétel megszőnése. Egy 
labor kiírása így négy betegutat jelent: háziorvoshoz beutalóért, kórházba vérvételre, vissza a 
kórházba eredményért, vissza a háziorvoshoz a lelettel. A vérvételi lehetıség visszaállítása, 
vagy a háziorvosi rendelık kórházba költöztetése, illetve a kórház és a rendelık egységes 
számítógépes rendszerbe kapcsolása enyhíthetne a gondon. 
 
A háziorvosok elhelyezésére több átgondolható alternatíva is elképzelhetı az országos 
tapasztalatok alapján. Van, ahol a településen elszórtan, „a betegek közt” rendelnek. Ez 
könnyebbséget jelent az ott lakóknak.  Egyedül, vagy kisebb szakmai egységet alkotva 
(felnıtt és gyermek háziorvos, védını). Utóbbi esetén a helyettesítés is könnyen megoldható, 
legrosszabb esetben a szomszéd körzet személyzetével. Több helyütt sikerrel zárult a rendelık 
kedvezményes árú átadása az orvosoknak, így azok tulajdonhoz jutottak, viszont a fenntartót 
nem terhelik felújítási költségek. Az Alapellátási Intézet ingatlana állami tulajdon, így ez a 
lehetıség csak más, városi tulajdonú telephelyek esetén jöhetne szóba. 
 
A felnıttháziorvosi praxisokhoz bejelentkezettek száma 2008. évben összesen 15.532 fı volt, 
melynek 19,8%-a 65 év feletti lakos, 9,9%-a pedig 25 év alatti lakos. 
 
A felnıtt háziorvosi szolgálat összesített betegforgalmi adatai szerint 2008. évben 84.382 
esetet regisztráltak, melynek 92%-a a rendelésen megjelenteket jelenti, a fennmaradó 
esetszám lakáson történt beteglátogatás. Az összesen regisztrált esetbıl 639 alkalommal 
(0,76%) történt fekvıbeteg-gyógyintézetbe utalás, és 9.653 esetben (11,4%) EKG, röntgen, 
vagy laboratóriumi vizsgálatra, 8.183 esetben (9,7%) egyéb szakrendelésre történı irányítás. 
 
A házi-gyermekorvosi praxishoz bejelentkezett lakosok száma 2008. évben összesen 4.034 fı, 
melybıl egészségügyi okokból fokozott gondozásban részesül 821 fı (20,35%). 
A házi-gyermekorvosi szolgálat összesített betegforgalmi adatai szerint 2008. évben a 
rendelési idıben megjelentek száma 26.562 eset, a szaktanácsadáson megjelentek száma 
pedig összesen 4.139 eset.  
 
A háziorvosi praxisoknál meglévı további adatok értékesek lennének a fenntartó számára, 
hogy tisztábban lássa a lakosság egészségi állapotát, egészségi magatartásának jellemzıit. 
Egyúttal minıségi jellemzıket is kaphatna az átadott – de önkormányzati törvény szintjén 
meglévı- feladatának ellátásáról mind a gyógyítás, mind a megelızés terén. Rendszeres 
kommunikációval hatékonyabbá, egységesebbé lenne tehetı a szőrési gyakorlat is. Kiváló 
példája ennek a háziorvosi mammográfiás szőrésre biztosított önkormányzati busz, de más, 
hasonló igények is lehetnek. 
 
A háziorvos az egészségügyi ellátás alap pillére. Személyesen ismeri betegeit. Miként fentebb 
láthatták, a leadott kártyák száma szinte azonos a város lakosságának számával. A vidéki 
településre orvoshoz járók, vagy onnan ide járók száma nem befolyásolja érdemben a 
praxisok összesített statisztikai adatait. A háziorvos, ha lehetıséget kapna rá, további értékes 
adatokkal szolgálhatna. Gyenesdiás sajnos ma már nem élı háziorvosa dr Marosvári Miklós 
1992-1996 között olyan részletes és példaértékő egészségképet-tervet alkotott részben saját 
praxisának adatbázisára alapozva, melyre tíz év múltán is, mint követendı példára  
tekinthetünk. A betegek orvosnál való megjelenésének jellemzıi, betegségmutatók, 
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gyógyulási és táppénz kimutatások; számított életév veszteség; szöveges egységes gondozási 
terv; orvosi igények; fıbb betegségcsoportok bemutatása és értékelése,…Munkájából egy, a 
betegeinek és településének jövıjéért egyaránt tenni akaró és tudó, lelkiismeretes orvos képe 
bontakozik ki. 
 
Ilyen irányú rendszeres – évenkénti - háziorvosi adatszolgáltatás a 2002-2006 évekre 
vonatkozó idıszakra (5 év) megvolt a Képviselı-testület felé, azonban 2007-ben vége 
szakadt. Így sajnos a korábbi években bekért adatokat – melyekbıl mára már korrekt 
tendencia kimutatás lett volna végezhetı (7 év anyaga)  – nem tudtuk jelen dolgozatban 
felhasználni. Ennek lehetısége szerzıdésileg adott, a város kezében van, maga dönti el, él-e 
vele.  
 
A kérdıív adatokat tartalmazott a praxis összetétele mellett, a betegségi, gondozási 
mutatókról, táppénzrıl, kapcsolatokról a városi intézményekkel, igényekrıl, javaslatokról –
melyek hasznosak lehetnek a városvezetés számára. 
 
 Szubjektív szempontból természetesen az érintettek eltérıen élhetik meg az adatszolgáltatás 
tényét. Azonban vannak, akik pozitív érdeklıdést és elıre mutató lehetıséget láttak a 
kapcsolattartás e formájában. A másik oldalt tekintve, vannak önkormányzatok, ahol a 
szakember és munkája iránt tanúsított tisztelet jele az, hogy rendszeresen foglalkoznak 
tevékenységével.  
 
Nagy mértékben meghatározza egy kérdıív és a hivatalos kommunikáció értékét és értelmét, 
hogy a benne foglaltakat az illetékesek felhasználják e döntéseik meghozatalakor; a 
megfogalmazott konkrét javaslatokat, gondokat orvosolják-e? 
 

2.3.1.2. Ügyeleti szolgálat 
 
A háziorvosok, házi-gyermekorvosok, fogorvosok napi munkarendjén kívüli egészségügyi 
ellátás folyamatos igénybevételének lehetısége érdekében Keszthely Városa összevont 
ügyeltet mőködtet. Az ügyelet rendjét a vonatkozó jogszabályok, a társadalombiztosítási 
pénztárral kötött szerzıdés, az ÁNTSZ vonatkozó elıírásai, az ügyeleti szolgálat mőködési 
rendje, valamint az intézet alkalmazottai esetén a munkaköri leírások szabályozzák. 
 
A háziorvosok feladat-ellátási szerzıdésüknek megfelelıen közremőködnek az ügyeleti 
szolgálatban, és közalkalmazotti jogviszonyban további 3 fı közalkalmazott ügyeletes nıvér, 
és 3 fı gépkocsivezetı. A 2007. 2008. évben egyaránt az ellátás mőködési bevételeit az OEP-
tıl átvett létszámarányos finanszírozás, térítési díj bevétel, és vizitdíj adta. Az ellátáshoz 
biztosított egy vizsgálóhelyiség, váróhelyiség, 1 gépkocsi (2004-ben került beszerzésre), 
valamint a minimum rendeletben megjelölt eszközök. Az ügyeleti dokumentáció vezetésére 
számítógép, nyomtató rendelkezésre áll, továbbá a beérkezı hívások rögzítésére alkalmas 
készülék. 
 
Szakmailag elırelépést jelent a központi ügyelet létrehozása. A Mentıszolgálattal, Keszthely 
Városi Kórház Sürgısségi osztályával közös mentésirányítás, és diszpécserszolgálat 
fenntartása csökkenti a párhuzamos hívások számát, egy hívással elérhetı valamennyi 
szolgáltató. Ezen a téren konkrét elırelépés mutatkozik. 
 
A területi ellátási kötelezettséggel ellátandó lakosok száma 2008-ban 20850 fı, melybıl az 
ügyeleten megjelentek, illetve az ellátottak száma az alábbiak szerint alakul: ambulánsan 
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ellátottak száma 4.717 fı (ennek 51,69%-a gyermek), hívások száma 1.254 fı (10,05%-a 
gyermek). 
 
A háziorvosi rendelık elhelyezése mellett az ügyelet szervezése is több alternatívát vet fel az 
országos helyzet alapján. Egyaránt vannak példák az ügyelet fıállású közalkalmazottakkal, 
vagy vállalkozókkal intézmény útján, vagy feladatátadással vállalkozás részére való 
ellátására. Egyre több helyen kényszerülnek – elsısorban anyagi megfontolásból – kistérségi, 
vagy mikrotérségi mőködtetésre (azonos orvos létszámra nagyobb lakosság). Máshol az 
egymás mellett önállóan meglévı felnıtt és gyermek ellátás részben, vagy egészben való 
összevonását, az esetlegesen gyengén kihasznált térségi gyermekosztály feladatainak 
bıvítését választották. Hangsúlyozzuk, hogy hasonló változások mindig a helyi viszonyok 
alapos elemzésével valósíthatóak meg és  elfogadható szükség megoldást jelentenek. 
 
 

2.3.1.3. Védınıi szolgálat 
 
Célja preventív, szőrı, tanácsadó tevékenység ellátása a gyermek egészséges megszületése, és 
felnövekedése érdekében. Közalkalmazotti jogviszonyban a városban 6 területi védını, és 5 
iskolavédını dolgozik. A feladatra a finanszírozási szerzıdést az intézmény köti az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztárral. 
 
A szolgálat mőködéséhez szükséges, rendeletben elıírt minimum feltételek biztosítottak. 
2007. évben beszerzésre kerültek az elavult eszközök pótlása céljából: magasságmérı, 2 db 
számítógép monitor, 3 db számítógép, 2 db nyomtató, fali visustábla, 1 db vérnyomásmérı, 
vizsgálólámpa. 2008. évben a jogszabályban elıírt minimum feltételek biztosítottak. ING 
pályázat keretében beszerzésre kerültek: vérnyomásmérık mandzsetta sorozattal, 
hallásvizsgáló, mérleg. 
 
A csecsemı-tanácsadásra az Alapellátási Intézet épületében, a várandós tanácsadás az intézet 
épületében, illetve a Városi Kórházban került sor. A védınıi tanácsadási órák száma heti 2 
óra / fı. A várandósok száma a városban a 2007. szeptember 30-i állapot szerint 101 fı volt. 
Ugyanezen idıpontban a 0-6 éves korú gyermekek száma 1096 fı volt. A várandósok száma a 
városban a 2008. szeptember 30-i állapot szerint 94 fı volt. Ugyanezen idıpontban a 0-6 éves 
korú gyermekek száma 1032 fı volt. Védınıt nem igénylı család a 2008-as évben nem volt.  
 
A városban 6 óvoda mőködik, valamennyi területi védını végez óvodai munkát. Óvodai 
foglalkozások témakörei és gyakoriságai az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakultak a 
2007. évben: 
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Az 1-5. éves status vizsgálatok alkalmával észlelt változások: 
 

 
 
Közösségi programok is kerültek megszervezésre védınık által. Baba-mama Klub, amelyen a 
várandós anyák, gyermekes családok számára lehetıség a kikapcsolódásra, ismerkedésre, 
felmerülı kérdések megbeszélésére minden hónap elsı csütörtökjén a Goldmark Károly 
Mővelıdési Központban. A szülıszoba látogatás során ismerkedési lehetıség nyílik a helyi 
szülészeti osztállyal, valamint újszülött ellátással igény szerinti gyakorisággal (kb. 
negyedévente).  
 
2008. szeptemberében indították el a Babaváró Klubot. Négy alkalommal várjuk a várandós 
édesanyákat, célja a szülésre, illetve a baba fogadására való felkészítés. Az anyatejes világnap 
megünneplésére minden év augusztusában, immár ötödik alkalommal került megrendezésre a 
szoptató anyák köszöntésére önkormányzati, valamint a Balaton Kongresszusi Központ 
segítséggel. 
 
A város 6 általános iskolájában, és 7 középiskolájában, szakiskolájában, gimnáziumában 5 fı 
iskolavédını dolgozik közalkalmazotti jogviszonyban. Az elıírt évfolyamok szőrıvizsgálatai 
minden évben megtörténnek (látás, hallás, PR mérés, vizeletvizsgálat, mozgásszervi 
szőrések), valamint a kötelezı védıoltások szervezése, lebonyolítása.  
 
Az egészségfejlesztés fontos részét képezi az iskolai munkának, melynek részeként az alábbi 
témakörökben tartanak elıadásokat:  
 

- személyi higiénés (tisztálkodás, fogápolás) elıadások, foglalkozások;  
- táplálkozással kapcsolatos programok;  
- káros szenvedélyekrıl;  
- lakóhelyünk, környezetünk tisztaságáról;  
- háztartási balesetek megelızése és ellátása témában;  
- A_HA program- fogamzásgátlás, családi életre nevelés; AIDS, Hepatitise-B, STD 

betegségekrıl;  
- egészségnapok szervezése;  
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- nyári táborok programjainak szervezése;  
- szakkörök szervezése, vezetése. 

 
 

2.3.1.4. Iskola-egészségügyi szolgálat 
 
A prevenció és az egészségnevelés vonatkozásában az iskola-egészségügyi ellátás az a terület 
(a foglalkozás-egészségügy mellet), ami a jövıben nagyobb hangsúlyt kell kapjon, mely 
ellátási színvonalának helyileg is, országosan is  emelkednie kell. Erre predestinálja, hogy 
hasonlóan a védınıi ellátáshoz, hungarikumról van szó; megalkotója Fodor József volt.  
 
Az óvoda-iskola az az intézmény, ahol a család mellett leginkább hatni lehet a gyerekekre, az 
ifjúságra. Az oktatási intézmények kezdik felismerni felelısségüket és feladataikat az 
egészséges életmódra nevelésben, egészségügyi ismeretek átadásában, a megelızésben. 
Számukra ezt a vonatkozó jogszabályok elı is írják, sıt mindennek egészségnevelési és 
környezet nevelési tervben való rögzítését is. Azonban a mőködtetık általában nem 
rendelkeznek ehhez megfelelı képesítéssel rendelkezı szakemberrel! Egy fıállású ifjúság 
egészségügyi orvostól ma már elvárható, hogy rendelkezzen iskola egészségügyi és 
ifjúságvédelmi szakvizsgával; de legalább alaposan képezze magát e téren, hiszen sem a 
gyermekorvosok, sem a háziorvosok nem kapnak ezirányú szakképzést. Az iskolaorvostan 
önálló szakterület, mely módszertanában, szemléletében teljesen eltér a gyógyító 
orvostudomány egyéb ágaitól.  
 
Korszerő szakmai szemlélet megvalósítására van szükség az ifjúság érdekében, melyhez a 
szervezeti keretek már adottak. Ennek résztvevıi: iskola vezetıje – iskola tanárai – a fenntartó 
– gyermekjóléti szolgálat – pszichológusi szolgálat (ez teljes körően nincs, nem keverendı 
össze a Nevelési Tanácsadóval) – KEF – Mentor iroda – ifjúságvédelmi orvos. Összehangolt, 
közös, tervezett fellépés hozhat csak tartós eredményt.  
 
A tantestületek magukra hagyva nehezen birkóznak a komplex iskolai egészségügy négy 
alappillérével. Pályázat útján lehetıség nyílhat arra, hogy oktatási intézmények számára 
kidolgozott komplex iskolai egészségfejlesztésben vegyenek részt, melynek keretében az 
egész tantestület ingyen kaphat teljes körő felkészítést ahhoz, hogy a korszerő iskola 
egészségügyi feladatoknak meg tudjon felelni. Ennek hiányában az iskola orvos marad – ha 
megfelelı a felkészültsége – az egyetlen szakember, aki segíteni hivatott az oktatási 
intézmény vezetésének. Városunkban komoly kiaknázatlan lehetıségek rejlenek e területen. 
 
Dicséretes és támogatandó az oktatási intézmények egészséghét programja. Miként a városi 
szőréseknél is a végsı cél itt is az, hogy a kampány folyamatos magatartásváltozásba menjen 
át. Ehhez tantervbe illeszkedı, folyamatos szakmai program (egészségnevelési terv), tartós 
prevenciós orvosi tevékenység kell.  
 
Az iskolaorvosi feladatok szervezésének tekintetében is országos eltérés mutatkozik. Kis 
települések megfelelı szakember és gyermeklétszám híján a háziorvossal láttatják el e 
feladatot (ált. vegyes praxisok). Városokra jellemzı, hogy a jobb finanszírozás, illetve az 
elvárható magasabb fokú szakmai színvonal és repertoár érdekében minél nagyobb számú 
fıállású körzetet alakítanak ki. Nagyvárosokra a több fıállású körzetet összefogó iskola- 
egészségügyi szolgálat megszervezése a jellemzı. 
 
A nevelési-oktatási intézmény orvosa a jogszabály leírása alapján a gyermekek, tanulók 
egészségi állapotának szőrését, alkalmassági vizsgálatok végzését, közegészségügyi és 
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járványügyi, feladatokat biztosítják. Az iskolában bekövetkezett balesetek során elsısegélyt 
nyújtanak, részt vesznek egészségnevelı, környezet-egészségügyi feladatokban.  
 
A finanszírozási szerzıdést városunkban az alapfokú intézmények tekintetében Alapellátási 
Intézmény köti az OEP-el.  
 
A teljes tanulói létszám 2007-ben 4585 tanuló (ebbıl 189 gyógypedagógiai oktatási 
intézményben ellátott), 2008-ban 4654 tanuló (ebbıl 226 fı gyógypedagógiai ellátott) létszám 
alapján folyósította a finanszírozást. Közülük gondozást igényelt – szomato-mentális okból: 
1096 fı (2006/2007. tanév) 528 fı (2007/2008. tanév), - szociális okból: 535 fı (2006/2007. 
tanév) illetve 398 fı (2007/2008. tanév). 
 
Városunkban az óvodákat és általános iskolákat részállásban gyermek háziorvosok látják el. E 
feladatuk nem a praxisjog része, arra szerzıdéssel a MEP felé az Alapellátási Intézet 
rendelkezik, ami a feladatot elláttatja.  
 
A város középiskolái egy fıállású iskolaorvosi- ifjúság egészségügyi körzetbe tartoznak. 
Finanszírozási szerzıdéssel az Alapellátási Intézet rendelkezik, a feladat ellátási szerzıdést 
pedig a város köti a vállalkozó- fıállású- orvossal.  
A fıállású körzetek finanszírozása jelentısen jobb a részállásúakénál – ehhez azonban teljes 
munkaidıs, személyesen nyújtott ellátás és olyan feladatok kellene, hogy tartozzanak, ami a 
részállású gyermek háziorvostól joggal nem is várhatóak el.  
 A középiskolai tanulók létszáma kb. 2700 fı, ami meghaladja az egy ifjúság orvosi körzetben 
jogszabályilag egyesíthetı 2400 fıt. Ezen adat is utal az ellátó orvos leterheltségére. 
 
Városunk, iskolavárosi jellegébıl, a tanulók létszámából adódóan is több fıállású 
iskolaorvosi, ifjúság egészségügyi körzet kialakításában is gondolkodhat. 
 
Az iskolafogászati alapellátás preventív feladat, a körzethez tartozó gyermekeket egyénileg, 
ill. csoportosan fogászati gondozásban részesíti. E feladat ellátása jó szakmai színvonalon, 
gördülékenyen zajlik városunkban. A vizsgálatokon való megjelenés szervezése jelent 
idınként problémát. 
 
 

2.3.1.5. Fogászati alapellátás 
 
A fogorvosi alapellátást területi kötelezettség vállalásával 7 praxis látja el az 
egészségbiztosítóval és az önkormányzattal kötött szerzıdés alapján. Az intézetben 4 fı 
rendel, az intézeten kívül, a város területén további 3 fogorvos. A hétvégén, és ünnepnapokon 
8-12 óráig mőködı fogászati ügyeleti ellátásra OEP forrás nem áll rendelkezésre, a 
mőködtetés költségeit Keszthely Város Önkormányzata hozzájárulása adja.  
 
A fogorvosi ügyelethez 8 település (Keszthely, Karmacs Vindornyafok, Cserszegtomaj, 
Várvölgy, Vállus, Zalaszántó, Rezi) tartozik. 
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2.3.1.6 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
 
Az ellátás kötelezı munkáltatói feladat, melyet a város valamennyi munkáltatója 
egészségügyi vállalkozás útján lát el.  
 
Ez a szakterület, hasonlóképpen, mint az iskola egészségügyi, ifjúságvédelmi terület, az 
utóbbi évtizedekben jelentıs változásokon ment át. Mindkettı, második háziorvosi vonalból, 
kitolt (üzemi és iskolai) gyógyító rendelésbıl megelızı, nevelı tevékenységgé vált. 
 
A munkaköri alkalmasság elbírálása, szőrés végzése, mint kötelezı feladat természetesen 
megmaradt. Tanácsadás munkáltató részére az egészséges munkakörnyezet kialakításában, 
részvétel a munkahelyi kockázati tényezık felderítésében és kezelésében már olyan feladatok, 
melyek megvalósításában nagy eltérés mutatkozik. Ebben egyaránt felelıs a munkáltató, a 
dolgozó és az üzemorvos is. Elıbbinek meg kellene követelnie –igaz, ehhez ismernie kéne – 
kapcsolódó munkavédelmi feladatait; tevékeny felelısséget kéne éreznie alkalmazottai 
egészségi állapota iránt. Alig van olyan munkáltató, aki rendszeres szőrésekkel, 
programokkal, támogatással segíti dolgozóit egészségük megırzésében. A dolgozók 
többségére jellemzı az olyan szintő munkahelyi leterheltség és kiszolgáltatottság, hogy alig 
tesznek valamit egészségükért, nem élnek a meglévı lehetıségekkel sem. Elég pusztán arra 
gondolnunk, hogy az ingyenes, város által anyagilag is támogatott „Egészséges rendelésen” a 
támogató és szervezı intézmények dolgozói közül vajon hányan vesznek részt? Hasonló 
felelısség terheli az üzemorvost is, akinek kötelessége felhívni a figyelmet a munkahelyi 
kockázati tényezıkre, hiányosságokra; akinek szerveznie, ajánlania kellene munkahelyi szőrı 
és egészségnevelı programokat, elıadásokat is. 
 
Városunkban az Önkormányzat közvetetten, intézményei révén az egyik legnagyobb 
munkáltató. Nagy mértékben általánosítva a dolgozók fizikai és szellemi dolgozókra 
bonthatók, utóbbiak jelentısen nagyobb arányban vannak. Ipari tevékenység nem lévén 
csekély a veszélyes kémiai, biológiai kockázati tényezı – így a klasszikus üzemorvosi 
tevékenységek is.  
 
A fizikai dolgozókra a csont-ízületi és az érrendszer elváltozásai jellemzıek. Körükben 
magasabb a káros egészségmagatartásra, alacsonyabb egészségkultúráltságra utaló tünet. A 
szellemi dolgozók körében gyakrabban fordul elı magas vérnyomás, szapora pulzus, valamint 
alvási és mentális zavarok. Rájuk a pszichés terhelésbıl fakadó tünetek a jellemzıek. Ez 
utóbbi betegkör az, amelynek a klasszikus szemlélető üzemorvoslás nem segít, mivel nem 
látványosak és mérhetıek az egészségkárosító hatások. A dolgozót frusztrálhatja is, hogy 
általában nem kap az üzemorvostól konkrét kezelést a panaszára.  
 
A krónikus stressz állapot ma már nem maradhat ki egyetlen egészségtervbıl sem! Alattomos, 
éveken át húzódó állapot, mely agyvérzésen és szívinfarktuson keresztül halálhoz vezet! 
Magyar, standardizált felmérések alapján ma a középkorú (dolgozó) férfiak egyik vezetı halál 
oka! Észre kell vennünk a rá utaló, idıben megjelenı tüneteket, mint pl. magas pulzus, 
alvászavar, teljesítményváltozás, érdeklıdés beszőkülés, székletváltozás, motiváció 
csökkenés, stb. Fokozott kockázatot jelent a munkahelyi bizonytalanság, kiszolgáltatottság, 
túlzott hierarchia, a munkahelyi kontrollvesztés érzése.  
 
Hiába Uniós elıírás, hogy a munkáltató felelıs a dolgozó lelki egészségéért, az üzemorvos 
kötelessége, hogy felhívja a munkáltató figyelmét, tanácsot adjon számára e kérdésekben.  
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Az Önkormányzat dolgozóinak ennek jegyében folyamatosan lehetıségük van Keszthelyen 
üzemorvosi elıadás keretében hallani, megbeszélni a krónikus stressz hatásait, tüneteit, a 
védekezés módjait.  
 
A bevezetıben említett „Partnerség az egészségért” program keretében, üzemorvosi 
kiválasztás alapján alkalom nyílt harminchat, pszichésen igénybevett munkavállaló számára 
ingyenes, 16 órás stressz kezelı tanfolyam végzésére. (Okmányiroda, Hivatal, Gyermekjóléti 
Szolgálat, iskolák, vezetı beosztásúak). Általános vélemény szerint hasznos volt. Akkor 
helyet nem kapó intézmények jelenleg is kérik dolgozóik számára. Ehhez forrás, pályázat 
szükséges. 
 
Van egy jól definiálható munkavállaló réteg, amely nyilvánvaló leterheltsége és az ebbıl 
fakadó- szakember számára észrevehetı – tünetei ellenére nem érzi szükségét, hogy 
üzemorvosával találkozzon, stressz szintjén kezelje – végsı soron, hogy éljen a számára a 
munkáltató által biztosított lehetıségekkel. 
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A keszthelyi kórház nagyságrendekkel nagyobb népességet lát el, mint közvetlen térsége, és 
egyre jobb az együttmőködés a hévízi Szent András Kórházzal is. Keszthelyi ügyeleti 
székhellyel dolgozik a kistérségi ellátás tekintélyes részét lefedı Közhasznú Társaság is 
(vidéki ügyelet: kivéve a városi Alapellátási Intézetet és a hévíziek által ellátott falvakat). 
 
Tekintettel arra, hogy a kórház térségi feladatot lát el megyei összefüggésrendszerben, 
szükségesnek tartjuk, hogy kitekintésünket itt a városi szint fölé emeljük. A kórház mőködési 
területén a háziorvosi ellátását jelenleg 23 felnıtt, 16 vegyes és 10 házi gyermekorvosi 
szolgálat biztosítja. Egyes praxisokhoz több település is tartozik, így biztosított a 45 település 
alapellátása. Az egy háziorvosra és házi gyermekorvosra jutó ellátottak száma átlagosan 1265, 
ami nem mutat jelentıs eltérést a megyei átlagtól. A területi védınıi szolgálatok száma 33, 
iskolavédınıként 5 fı dolgozik. Iskola-egészségügyi tevékenységet 24 szolgáltató végez a 
térségben. A terület fogorvosi alapellátását 19 szolgálat látja el, és egy fogszabályozást is 
végzı praxis mőködik, Keszthely ellátási területtel. A házi orvosi ügyeletek száma 5, 
foglalkozás egészségügyi ellátást 20 szolgáltató nyújt. Otthoni szakápolásban 9, hospice 
ellátásban 1 szolgáltató dolgozik. A kórház mőködési területén összesen 285 járó beteg 
ellátást nyújtó rendelés van, ami magába foglalja a kórházak, rendelıintézet és magánorvosi 
rendeléseket is.  
 
A megyében két kiemelt kórház van, a megyeszékhelyi Zala Megyei Kórház-rendelıintézet, 
valamint a nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház-rendelıintézet. Mindkét intézmény széles 
spektrumú járó,-és fekvıbeteg szakellátást nyújt és magas színvonalú diagnosztikus 
egységekkel rendelkezik. E két kórház biztosítja a magasabb progresszivitási szinteket és a 
speciális ellátásokat a megyében. A negyedik, a hévízi Szent András Reumatológiai és 
Rehabilitációs Kórház speciális feladatot lát el megyei és országos területi kötelezettséggel. 
A kórház mőködési területén Zalaszentgrót városban önálló rendelıintézet mőködik, ami 
meghatározó szerepet játszik a terület járóbeteg ellátásában és a beteg utak alakulásában. 
 
A két kiemelt kórház Keszthelyrıl fıúton könnyen megközelíthetı, tömegközlekedés igénybe 
vehetı. Azonban a terület többi településérıl ez már nem mondható el. Nagy részük a 
Keszthelyre befutó közutakon keresztül csatlakozhat a nagyobb városokhoz, tömegközlekedés 
– elsısorban autóbusz - átszállással teszi lehetıvé Zalaegerszeg, vagy Nagykanizsa elérését.  
A betegellátás szervezésében, fejlesztésében kedvezıtlen tényezı a Zalaszentgrót és 
Keszthely közötti tömegközlekedési lehetıség. Ez jelentısen befolyásolja a két egészségügyi 
intézmény közötti beteg utakat. 
 

2.3.2.1. Fekvıbeteg ellátás 
 
Fekvıbeteg ellátásra 250 ággyal rendelkezik az intézmény. Szakmai megoszlása szerint 108 
aktív, míg 142 krónikus, rehabilitációs és ápolási ágyat jelent. Egyes aktív ellátási feladatokat 
a kórház mátrix szervezeti formában végez. Az aktív ellátáson belül 49 ágyon Belgyógyászati 
típusú mátrix osztály mőködik, ami általános belgyógyászati és újszülött, csecsemı és 
gyermek ellátást nyújt. Szintén aktív ellátáson belül 50 ágyon Sebészeti típusú mátrix osztály 
mőködik, ami általános sebészeti, traumatológiai és szülészeti – nıgyógyászati ellátást nyújt.  
Ide tartozik a Központi Mőtı és Sterilizáló is.  
 
Aktív ellátáson belül önálló osztályként mőködik a központi aneszteziológia és intenzív 
terápia, valamint az egynapos sebészeti ellátás, Sürgısségi osztály. 5 ágy az intenzív terápiás 
osztály, 4 ágy a Sürgısségi osztály. A diagnosztika területén önálló szervezeti egység a 
labordiagnosztika és transzfúziológia, a képalkotó diagnosztika és a patológia. Az intézmény 
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önálló intézeti gyógyszertárral rendelkezik.  
 
A krónikus és rehabilitációs ellátás 142 ágyon zajlik. Szakmai megoszlás szerint 50 ágyon 
krónikus ellátás, 30 ágyon ápolási tevékenység és 62 ágyon rehabilitáció történik. A krónikus 
ellátás elsısorban belgyógyászati jellegő megbetegedések gyógykezelését végzi, a 
rehabilitáció profilja belgyógyászat, gasztroenterológia, sebészet és traumatológia.  
 
2008. évben az aktív fekvıbeteg ellátás keretében összesen 7840 eset került ellátásra. A 
belgyógyászati típusú mátrix osztály ágykihasználtsága az elmúlt évben 85 %-os volt. A CMI 
0,9. A sebészeti típusú mátrix osztály ágykihasználtsága 63,7% volt, CMI 0,95. 
Összességében 2008. évben az aktív ágyak kihasználtsága 81%.  
 
A krónikus osztály ágykihasználtsága éves szinten közel 85%-os volt. Ettıl jóval alacsonyabb 
az ápolási osztály teljesítménye, ami alig érte el a 46%-ot, és idınként ettıl is alacsonyabb 
szintet mutatott. Ez ellentétben áll azzal, hogy a lakosság korösszetétele és egészségi állapota 
folyamatos szükségletet jelent, amit mutat, hogy a környezı kórházak ápolási osztályai 
folyamatosan telítettek. 
 
2009 április 01-tıl mőködik a Sürgısségi Osztályt, mely újabb szervezési és szakmai 
kihívásokat jelent. 
 

2.3.2.2. Járóbeteg szakellátás 
 
Járóbeteg szakellátásban összesen 19 szakmacsoportban 39 szakmában 788 szakorvosi és 120 
nem szakorvosi óraszámmal rendelkezik. Az ellátási területen 10.000 lakosra 127 szakorvosi 
és 19,4 nem szakorvosi óraszám jut, amely nem éri el a 10.000 lakosra jutó megyei (227,5; 
65,7) értékeket.  
 
A szakmai összetételben 3 diagnosztikai (labordiagnosztika, képalkotó diagnosztika, valamint 
patológia és kórszövettan) szerepel. Négy szakmában önálló gondozási tevékenység is folyik. 
(bırgyógyászati-és nemi beteg, tüdı és pszichiátriai, és onkológiai gondozó,) 
 
A fizio- és mozgásterápia az ellátási területhez, valamint a viszonylag magas rehabilitációs 
ágyszámhoz képest alacsony óraszámban, mindössze 0 szakorvosi és 65 nem szakorvosi 
óraszámban mőködik.  
 
A szakmai összetétel széles spektruma biztosítja, hogy a lakossági szükségletekre, a 
népegészségügyi helyzetre reagáló betegellátás történjen. Azonban a kapacitás belsı elosztása 
módosítást igényel a betegforgalom, az esetszámok illetve népegészségügyi mutatók 
függvényében. 
 
A járóbeteg ellátás fejlesztése egy Keszthely nagyságrendő város számára kiemelten fontos. 
Ágyakkal jórészt csak az alapszakmák terén rendelkezik, ezáltal mégis komplexebb ellátást 
tud nyújtani, jelentıs terhet levéve az osztályok és a háziorvosok válláról. Mindezt azonban 
keretek közé szorítják a finanszírozás szabályai, a kis szakmára jellemzı szakorvos hiány. 
 
Kis településeket hátrányosan érinthet a tendencia, miszerint egyes gyógyszerek, 
segédeszközök, vizsgálatok igénybevételéhez ritka, ráépített szakvizsga szükséges. Különösen 
igaz ez az un. kis szakmák területére. 
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2.3.2.3. Egynapos sebészeti ellátás 
 
A Városi Kórház Keszthely 2007. évben eredményesen vett részt az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár egynapos sebészeti ellátásokra meghirdetett pályázatán, és 
lehetıséget kapott általános traumatológia, általános sebészet, érsebészet, gasztroenterológia, 
általános szemészet, általános szülészet-nıgyógyászat, ortopédia, urológia, általános fül-orr-
gége gyógyászat szakmákban egynapos sebészeti beavatkozások végzésére.  
 

2.3.2.4. Irányítási és informatikai rendszer 
 
Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott Szervezeti és Mőködési szabályzat szerint 
mőködik. A vezetés munkáját a jogszabályban elıírt testületek segítik. Legfıbb javaslattevı 
testületek: Szakmai Vezetı Testület, Fıorvosi Értekezlet, Gazdasági Mőszaki Tanács, 
Fınıvéri Tanács, Osztályértekezlet, Gyógyszerterápiás Bizottság, Tudományos Bizottság. Az 
elmúlt idıszakban ezek a testületek nem teljes körően mőködtek. A kórházban folyó munkát 
minden területen szabályzatok, eljárási utasítások, mőveleti utasítások szabályozzák. Az 
intézmény bevezette az ISO 9001:2000 Minıségbiztosítási Rendszert, amelyben a folyamatok 
részletes szabályozást nyertek. A szabályzatokat a jogszabályi változások miatt felül kell 
vizsgálni. 
 
Az intézmény egységes informatikai rendszert mőködtet, melyet hasznos lenne – a megfelelı 
jogosultságok megállapítása és beállítása mellett – a háziorvosok részére is hozzáférhetıvé 
tenni. 
 

2.3.3. Az ÁNTSZ tevékenységének rövid bemutatása 
 
Az 1991. XI. törvény alapján a közegészségügyi, a járványügyi, az egészségfejlesztési, az 
egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítása, koordinálása és felügyelete, valamint az 
egészségügyi ellátás felügyelete állami feladat, amelyet az egészségügyi államigazgatási szerv 
lát el. Népegészségügyi tevékenysége keretében elemzi a lakosság egészségügyi állapotának 
alakulását és az azt befolyásoló tényezıit. 
 
Az egészségkárosító hatások megszüntetése ill. csökkentése, a károsodás megelızése 
érdekében közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi programokat kezdeményez, 
illetve végez. Egészségfejlesztési tevékenysége keretében összehangolja, szervezi és felügyeli 
a népbetegségek megelızését szolgáló feladatok végrehajtását, pl.: a lakossági célzott 
szőrıvizsgálatokat, a gyógyító-megelızı alapellátás tanácsadó tevékenységét. Szakmai 
támogatóként, szervezıként részt vesz a város egyik legnagyobb, idén kilencedik alkalommal 
megrendezett szőrési programjában, az „Egészséges rendelés”-ben. 
 
Részt vesz a lakosságot érintı és a megelızést szolgáló programok kidolgozásában és 
végrehajtásában. Kiemelt figyelmet fordít az ifjúság egészségének megırzésére, ezért több 
éve rendszeresen elıadásokat tart általános – és középiskolákban: dohányzás, alkohol, felelıs 
szexuális életre nevelés témákban. Részt vesz az iskolai egészségnapokon. 
 
Keszthely Város Polgármesteri Hivatalával együttmőködve évek óta parlagfő mentesítési 
programok keretében parlagfő győjtési akciót hirdet. Felkérésre elıadásokat tart a város 
intézményeiben: ÁNTSZ feladatairól, kémiai –közegészségügyi biztonság témákban, 
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élelmezés egészségügyi kérdésekrıl, stb. A helyi médiákon keresztül felhívásokat tesz közzé, 
tájékoztatja a lakosságot az egészségvédelmi programokról. 
 
ÁNTSZ Regionális Intézetének közremőködésével az intézet elkészítette 2007. decemberében 
a Keszthely-Hévízi Kistérség demográfiai és halálozási mutatóit tartalmazó beszámolót, 
melyet a képviselı testület és az Egészségügyi Bizottság elıtt bemutatott. 
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2.4. Szociális ellátó rendszer Keszthelyen 
 
A szociális ellátórendszer Keszthely városában jelenleg fejlettnek tekinthetı, de az alacsony 
állami normatíva nem teszi lehetıvé a szociális ellátórendszer fejlesztését, az oktatás 
színvonalának emelését, és megfelelı közszolgáltatási színvonal fenntartását – az 
önkormányzati forráshiány pedig évrıl-évre megszorításokat tesz szükségessé az ellátásban. 
 
Bár Keszthely nem tartozik a hátrányos helyzető települések közé, a 16 kistérségi település 
közül 4 db a területfejlesztési szempontból kedvezményezett települések száma (7/2003. 
Korm. rendelet szerint), és van 4-4 db társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott település 
és az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település, melyek 
ellátási központja Keszthely város. 
 
Keszthelyen a legfontosabb intézmények a következık: 
 

1. Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye (rövidített neve: 
ESZI), székhelye: 8360 Keszthely, Csók I. u. 1/A, telephelye: Keszthely, Georgikon u. 
3. Az ESZI besorolása: az 1993. évi III. tv. (Szt.) 85/B.§ (2) bekezdése szerinti 
szervezeti integráció (alap-, nappali, bentlakásos intézményi formák egymásra 
épülése). 

 
2. A Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat az Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) 

önálló szakmai egységeként mőködik. 2007. január 1.-tıl intézményfenntartó társulási 
formában öt települést lát el (Keszthely, Bókaháza, Zalaapáti, Esztergályhorváti, 
Gétye). A térségben 4 ellátási körzetben mőködik a családsegítı és gyermekjóléti 
feladatellátás: Zalaszántó, Hévíz, valamint Keszthely központtal, és a Vöröskereszt 
által ellátott településeken. 

 
3. A Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány Nappali Melegedı és ingyen konyha 

10 éve mőködik városunkban. Ebbıl adódóan szolgálat a társadalom peremére került 
rászorulókkal foglalkozik. Az intézményt naponta 30-50 fı látogatja, segítı 
szolgáltatásaik 250 emberhez jutnak el városunkban. Jelentıs szerepet vállalnak a 
hajléktalanok ellátásában, szállás hellyel azonban nem rendelkeznek. 

 
4. a megyei fenntartású Nevelési Tanácsadó feladat ellátási területe Keszthely- Hévíz-

Zalaszentgrót városok és azok kistérsége, közel 50 település. A 7,5 fıállású személyi 
állománnyal közel 800 fıt gondoznak évente. Tevékenységük jellege miatt az oktatási-
nevelési hálózathoz kapcsolódnak. 

 
5. A Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza a fogyatékkal élık nappali ellátását 

biztosítja. A Szervezet jelentıs karitatív tevékenységet is végez a rászorulók körében 
(adományosztás, egészségügyi szőrés, drogprevenció…) 

 
6. Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató 

Központ ellátja Keszthely városában és a társuláshoz tartozó településeken a 
támogatós szolgálatot, valamint a házi- és jelzırendszeres segítségnyújtást. Munkájuk 
az egészségügyi és szociális ellátás határán helyezkedik el, ezért kiemelten fontos a 
hatékony együttmőködésük a háziorvosi ellátással, otthoni szakápolással is. 
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7. Bölcsıdei ellátás Keszthely városában és Gyenesdiáson mőködik.  
 
Korábban 4 bölcsıdei intézmény mőködött a városban, az utóbbi évek csökkenı 
gyereklétszáma miatt csak egy intézmény maradt fenn. Az intézmény hosszú távú fenntartása 
az önkormányzat alapvetı érdeke, melyet a gyereklétszám várható alakulása is alátámaszt. A 
keszthelyi intézmény 1984 óta mőködik, a 2009 eleji gyereklétszám 71 fı, mely április 
hónapban további 12 fıvel bıvült. Keszthelyen kívül az alábbi településekrıl fogad 
gyermekeket: Gyenesdiás 1 fı, Hévíz 3 fı, Cserszegtomaj 4 fı, Zalacsány 2 fı, Sármellék 2 
fı, Várvölgy 1 fı, Balatongyörök 1 fı, Balatonkeresztúr 1 fı, Esztergályhorváti 1 fı. A 
térségben csak Gyenesdiáson mőködik bölcsıde 10 férıhellyel, illetve ezen kívül legközelebb 
Zalaegerszegen, és Nagykanizsán. Az ellátás megszőnése az egész térség számára kritikus 
helyzetet teremtene. Amennyiben megvalósul a kormányzati szándék, miszerint két éves 
kortól a szülı visszamegy dolgozni, a befogadható létszám emelése válik szükségessé. 
 
A kistérség intézményeiben a szakszolgálati feladatok ellátása többnyire nem a helyszínen 
történik, a gyermekeknek, tanulóknak utazniuk kell a szakszolgáltatás igénybe vételéért. A 
gyógypedagógiai tanácsadást, a korai fejlesztést, a fejlesztı felkészítést, a nevelési 
tanácsadást, a logopédiai ellátást, a továbbtanulási tájékoztatást, tanácsadást és a 
gyógytestnevelést többcélú társulási fenntartással, valamint megállapodás alapján a megyei 
önkormányzat által fenntartott intézmény látja el.  
 
A kistérségben nevelési tanácsadás Keszthelyen van, logopédiai ellátás Balatongyörökön, 
Gyenesdiáson, Keszthelyen, Vonyarcvashegyen, Zalaapátiban, Zalaszántón és Zalaváron 
hozzáférhetı. Gyógytestnevelés csak Keszthelyen van. A kistérségben a szakszolgálati 
ellátásnak csak nagyon kis része vehetı igénybe helyben. Gyermekjóléti szolgáltatás minden 
településen helyben vehetı igénybe, de más településekrıl kijáró szakemberek is segítik a 
munkát. Bölcsıdei ellátás egyedül Keszthelyen van, a többi településen ez a szolgáltatás 
ellátatlan. Napközi otthon minden településen van, ahol általános iskolai oktatás mőködik. 
 
Keszthelyen ellátatlanok a következı közszolgáltatási területek: 
 

- családi napközi, 
- házi gyermekfelügyelet, 
- családok átmeneti otthona 
- pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása 
- hajléktalanok éjszakai és téli elhelyezése 

 
Visszautalva az egészségügyi alapellátásnál leírtakra, egyre ijesztıbb méreteket ölt a 
társadalom mentális, lelki állapota. Égetı szükség lenne a pszichológusi és mentálhigiénés 
ellátás fejlesztésére mind az intézményi szakember létszám fejlesztése, mind az önsegítı civil 
mozgalmak erısítése útján. 
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2.5. Az egészségturizmus hatásai 
 
A fejlett világban egyértelmően erısödik az egészségtudat, az egészséges életmód 
társadalmilag felértékelıdik, a lakosság egyre több szabadidıvel és egyre magasabb 
jövedelemmel rendelkezik, a lakosság kész egyre többet fordítani egészségére. Ez a három 
tényezı folyamatosan erısíti az egészségturizmus iránti keresletet. 
 
A Balaton a Magyarországi turizmus egyik legfontosabb desztinációja. A Balatont ma fıként 
rekreációs célokra használják: fürdésre, napozásra, vitorlázásra, horgászásra. A 123 strand 
203 hektár területet foglal el. Keszthely városának kitőzött célja, hogy Magyarország 
nemzetközi jelentıségő és vonzáskörő egészségturisztikai központjainak egyike legyen, 
miközben a belföldi forgalom továbbépítése is prioritást élvez. Mindezt Hévíz városával 
együttmőködve kívánja elérni.  
 
A Kistérségi Programban hangsúlyosan szerepel, hogy a térség turizmusgazdaságán belül a 
gyógykúraszolgáltatás szektor stratégiai revízióját el kell végezni, egyrészt a régiós politika, 
másrészt a környezetvédelem aspektusából. A gyógyszolgáltatásnak a gyújtópontba helyezése 
esetén, kialakítható egy átütı és a térség turizmusgazdaságát alapvetıen meghatározó termék 
koncepció, amely feltehetıen egy mikroregionális kisugárzású, összetett, modern, rekreációs, 
rehabilitációs kúraközpont elképzelés lehet. 
 
Keszthely város egészségturisztikai koncepciója az alábbi célokat határozza meg: 
 
Fı cél: Keszthely váljon egészségturisztikai központtá – a maga teljességében jelentsen 
vonzerıt: kulturális örökségével, elegáns, nyugodt hangulatával, vonzó természeti 
környezetével, és a teljes kikapcsolódást szolgáló egyedi, modern és változatos 
szolgáltatáskínálattal. 
 
Hosszú távú célok: Az egészségturizmus sajátos elınyeinek kihasználása, kamatoztatása. Az 
egészségturisztikai piac egyedi elınyei (a turizmus más területeivel összehasonlítva), hogy 
nem érvényesül a szezonalitás hatása, az átlagos tartózkodási idı hosszabb, a fajlagos költés 
átlagosan egyharmaddal több, az adott turisztikai vonzerı komplex hasznosítását teszi 
lehetıvé, egyaránt alkalmas a külföldi és belföldi vendégforgalom növelésére. 
 
Közép távú célok: 

1. Már meglévı szolgáltatások fejlesztése, új szolgáltatások kialakítása 
2. Egész évre szóló változatos programkínálat megteremtése 
3. A gazdasági igényekhez, új szolgáltatásokhoz igazodó oktatási-képzési programok 

indítása, meglévıkre alapozva 
4. Helyi lakosság egészségtudatos magatartásának formálása 

 
Rövid távú célok: 

1. Projektszemlélet az egészségturisztikai programok kidolgozásában és 
megvalósításában 

2. Egyéni profilt biztosító egészségturisztikai termékfejlesztés 
3. Meglévı kezdeményezések erısítése, a helyi erıforrások mobilizálása 
4. A “Balaton fıvárosa” cím erısítése egészségturisztikai elemekkel 
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3. Keszthely város lakosságának egészségállapotával  
kapcsolatos interjúk elemzése 
 
Az ellátórendszer és a helyi adatok bemutatása után szükséges, hogy személyes véleményeket 
is megismerhessünk azoktól, akik jelentıs hatással bírnak városunk egészségi állapotára.  
 
Keszthely város egészségképének készítése során megkerestünk néhány intézetvezetıt és az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, akikkel interjút készítettünk. A célunk az volt, 
hogy megismerjük a szakemberek véleményét Keszthely város lakosságának egészségügyi 
helyzetérıl és az e téren mőködı intézmények tevékenységét.  A megkeresettek között volt az 
ANTSZ Keszthely-Hévízi, Zalaszentgróti Kistérségi Intézet vezetıje Dr. Divinyi Tamás, a 
Keszhelyi Városi Kórház fıigazgatója Dr. Kvadra Attila, a Keszthelyi Alapellátási Intézet 
intézetvezetıje Pápai Bernadett, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke Dr. Ifi Ferenc, 
az Egyesített Szociális Intézmény vezetıje Derhán Jánosné és a keszthelyi Életfa Napközi 
Otthonos Székhely Óvoda vezetıje Szabóné Lancz Anna. 
 

3.1. Keszthely város lakosságának általános egészsé gügyi állapota  
 
A megkérdezettek szerint a keszthelyi lakosság általános egészségügyi állapota 
nagyvonalakban leképezi az országos tendenciákat.  
 
Keszthely város lakosságára jellemzı a magas szív- és érrendszeri megbetegedések magas 
aránya. Hasonló az elıfordulása a daganatos megbetegedéseknek és emésztırendszeri 
megbetegedéseknek. A lakosság körében a mentális problémák is halmozottan jelentkeznek. 
Ha az egyes betegségcsoportokat szétbontjuk, akkor a szív- és érrendszeri megbetegedéseknél 
az utóbbi idıben pozitív változásokról számolhatunk be. Az akut történések esetében, mint pl. 
az infarktusnál, köszönhetıen a kardiológiai ellátás közelségének, a katéterezéseknek, a 
szívsebészetnek, csökkenı tendenciát mutat a halálozások száma. 
 
A krónikus szívbetegségek ugyanakkor halmozottan fordulnak elı. Ezek elsısorban a 
coronaria megbetegedések miatti krónikus szívbetegségek, a magas vérnyomásos 
megbetegedések, és ha már érrendszeri problémákról beszélünk, a perifériás ereknek a 
megbetegedése is. Ugyan ebbe a körbe tartoznak, az anyagcsere megbetegedések is, mint pl. a 
diabétesz. Növekvı tendenciát mutat az ízületi megbetegedések száma is, de ez az országos 
átlaghoz képest alakul. Keszthelyen a vezetı halálok a szívérrendszeri megbetegedéseknél 
keresendı, a koszorúér-elmeszesedésekben, az agyér-betegségekben, a szívinfarktusban, a 
szélütésben és a sztrókokban. Ezen kívül jelentıs még a daganatos halálozás is. A térségünkre 
jellemzı továbbá a viszonylagosan magas alkoholfüggık száma és nagyon sok a férfiak 
között a szorongásos eredető betegség, ami aztán többek között pszicho-szomatikus 
betegségekhez pl. gyomorfekélyhez vezet.  
 
A lakosság mentális állapota nagyban függ az ország és térség társadalmi-gazdasági 
körülményeitıl, a munkanélküliség nagyságától, ami inkább a felnıtt korosztály rossz 
mentális állapotát eredményezi, továbbá a fiatalokat érinti nagy számban a jövıkép és a 
kilátások beszőkülése miatt. Korábban az idısek mentális állapota volt rosszabb a szociális-
egészségügyi-társadalmi problémák miatt, de most már ez hangsúlyosabbá vált a fiatal 
felnıttek körében is. Keszthelyen a lakosság mentális állapota folyamatosan romlik, ami 
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visszavezethetı a folyamatosan emelkedı munkahelyi leterheltségre, a fokozódó elvárásokra, 
a nem megfelelı bérezésre, ami esetleg egy egészségügyi szempontból hátrányos munkára 
vagy rossz munkákra kényszeríti a dolgozókat. A városban sokan csak szezonban kapnak 
munkát. A jelen gazdasági válság, még inkább növelte a lakosság létbizonytalanságát. 
 
„Egyértelmően látszik, hogy a mentális állapotot befolyásolja a frusztráltság, a 
kilátástalanság, a reménytelenség, attól való félés – a rettegés szót nem mondanám, de odáig 
is eljuthatnak emberek – a megélhetés miatt, a munkahely megtartás miatt, a család egyben 
tartása miatt, a mindennapi megélhetés, a közüzemi számlák kifizetése miatt. Ezek különbözı 
kórképekben jelennek meg. Nagyon sok a neurotikus beteg, tehát a neurózissal 
ideggyógyászatra forduló betegek száma, és a pszichiátriához forduló esetek száma. Ilyenkor 
elindulnak azon folyamatok, melyek egy depressziós állapot kialakulását elısegítik, és nem 
csak neurózisként jelentkezhetnek, hanem depressziós idıszakban is megnyilvánulnak” . - 
nyilatkozta az egyik interjúalanyunk. 

 
Az ANTSZ felmérése szerint, amely a Keszthelyi Kistérségre terjedt ki - az 1996 és a 2005 
közötti idıszakra - a rosszindulatú daganatok miatti korai elhalálozás a férfiak körében 
kedvezıbb az országos átlagnál. De sajnálatos módon szintén 2000. év óta nı. 
 
A légcsı, hörgı, tüdı rosszindulatú daganatai szintén kedvezıbbek az országos átlagnál, de 
ebben az esetben is némi emelkedés tapasztalható a férfiak körében. 
 
A vastagbél, végbél rosszindulatú daganatai miatti elhalálozás mindkét nem esetében 
emelkedik, de még így is a Nyugat-Dunántúli Régió (Vas, Zala és Gyır-Sopron megyék) 
szintjén kedvezıbb. 
 
Vannak azonban olyan statisztikai adatok, pl. ha a gyomor rosszindulatú daganatok számát 
nézzük, amelyek az országos szintnél magasabbak. Viszont a kis esetszámok miatt ez nem 
jelent szignifikáns eltérést. Ha a heveny szívinfarktust vizsgáljuk, akkor a férfiak között 34%, 
a nık esetében pedig 64%-kal csökkent a halálozás a vizsgált idıszakban. 
Ez vonatkozik a szív-erek betegségeire is. A csökkenés a férfiak esetében 7%, a nıknél pedig 
33%. 
 
A globális válság hatásai a magyar egészségügyi rendszerben hatványozottan jelentkeznek. 
Az elmaradt béremelések, a finanszírozás szőkítése, a betegek nagyobb számú megjelenésével 
párosul az egészségügyi intézményekben. 
 
„Az is egy tendencia, és kézzel fogható jelenség, amikor a társadalmi-gazdasági viszonyokban 
negatív tendencia indul el, akkor az emberek, spontán reakcióként az egészségügyhöz 
fordulnak. Több ok miatt, de a legjellemzıbb az, hogy ezen negatív tendencia miatt a 
korábban csak lappangó betegségek a különbözı hatások következtében elıjönnek, és azt 
kezeltetnie kell. A másik spontán reakció, hogy hőha, meg fog szőnni a munkahelyem, akkor 
inkább elmegyek táppénzre. Rezeg a léc a munkahelyemen, nekem pedig van egy krónikus 
betegségem, amit már három éve meg kellett volna oldani, no most akkor ezt megoldom”. 
 
Keszthelyen a környezetszennyezés, a levegı-, talaj-, vízszennyezés sokkal kedvezıbb 
közegészségügyi szempontból, mint az országos kép. Ha megvizsgáljuk a korábbi állapothoz 
képest, sokkal kevesebb ipari üzem van. A közlekedés esetében elıfordulhat, hogy a városok 
bizonyos részén megemelkedett a gépkocsi forgalom, de ez nem összehasonlítható, pl. 
Budapesttel.  A városban nagy a közúti forgalom, olyan a városnak a szerkezete, hogy 
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többször megállnak az autók lámpáknál, keresztezıdésekben. Ezért a közlekedésbıl származó 
környezetszennyezés bizonyos területeken magasabb a megengedettnél. Nyáron a sok turista 
miatt nagyobb a közlekedésbıl származó szennyezés, bár az elkerülı út megépítésével ez 
sokat fog javulni. Ha a pollent környezetszennyezésnek tekintjük, akkor nem csak azzal kell 
számolni, ami a városban keletkezik, hanem azzal is, amit a levegı idehoz. 
 
Ezért a pulmonológiai rendeléseknek a forgalmát figyelve, egyértelmően megnövekedett az 
légúti allergiások száma. A légúti allergiák 90%-ban a levegıben lévı allergén anyagok a 
felelısek. Nem csak a pollen, tehát nem csak a virágpor képes allergiát okozni, hanem egy 
vegyi anyag is kiválthatja ezt. Legnagyobb számban azonban a virágpor allergiákkal 
találkozunk.  
 
A másik ami, nagymértékben emelkedett az utóbbi idıben, az úgynevezett COPD. Ez egy 
mozaikszó, amellyel egy krónikus, obstruktív (légút szőkülettel járó) tüdı megbetegedést 
szoktunk megnevezni. Ez a betegség kezelhetı, de teljesen nem megszüntethetı. Ez 
kombinált folyamat következményeként alakul ki. A kémiai anyag, a dohányzás, a nem 
megfelelı ventilláció a tüdıben, és a betegek elégtelen mozgása okozza. Ebbıl van az utóbbi 
idıben egyre több. És nagyon sok esetben bizonyos munkakörökhöz köthetıek ezek az 
elváltozások. 
 

3.2. Az Alapellátási Intézetben tapasztalt tendenci ák 
 
Az egészségügyi alapellátás biztosítása Keszthely Városban kötelezıen ellátandó feladat.   
Ennek a város az Alapellátási Intézeten, azaz a védınıi, ügyeleti, és az iskola-egészségügyi 
szolgálat, valamint feladatátvállalási szerzıdés útján egészségügyi szolgáltatók bevonásával 
tesz eleget.  
 
Az ügyeleti szolgálat a háziorvosok, házi gyerekorvosok és fogorvosok a napi munkarendjén 
túl a folyamatos egészségügyi ellátás igénybevételének lehetıségét biztosítja. Összevont 
ügyelet van jelenleg a városban, a háziorvosok feladat-ellátási szerzıdéssel vesznek részt 
benne. 
 
Szakember nem hiányzik véleményem szerint, bıvíteni lehetne, de ennek a törvényi és a 
pénzügyi keretek szők határt szabnak. Kollégáink szakmai felkészültsége kiváló, lehetıség 
szerint továbbképzésre járnak, ezzel fejlesztik magukat. 
 
Tervek között szerepel a jövıre nézve központi ügyelet kialakítása, ami szakmai elırelépést 
jelentene. A Mentıszolgálat és Keszthely Város sürgısségi osztályával a központi ügyelet 
mőködne együtt, közös diszpécserszolgálatot tartanának fent és közös mentésirányítást, ezzel 
a beteg egy hívással elérné valamennyi ellátási szintet, és megszőnnének a párhuzamos 
hívások. 
 
Egy házi orvos a beteggel való találkozások számát illetıen a következıket nyilatkozta:  
 
A praxisomnak, a bejelentkezett pácienseimnek körülbelül a 40%-a lehet az, aki valamilyen 
rendszerességgel nálam megjelenik. De ebben benne van az, hogy mondjuk 5 évente csináltat 
jogosítványt, egészen addig, aki hetente vagy havonta megjelenik. 60% nem nagyon megy el 
orvoshoz. 
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A védınıi szolgálat mőködését hat területi védını és öt iskolavédını biztosítja. A területi 
védınık ellátják a nıvédelmet, a terhes anyák gondozását, a gyermekágyas anyák 
gondozását, 0-6 éves gyermekeket, a népegészségügyi programokra, a szőrıvizsgálatokra 
hívják fel a lakosság figyelmet, közösségi programokat szerveznek, baba-mama klubot, 
szülıszoba-látogatást és minden évben anyatejes világnapot. Az iskolavédınık pedig a 
kötelezı idıpontokban végzik a szőrıvizsgálatokat, az általános iskolákban és a 
középiskolákban, és a prevenciós elıadásokat tartanak, együttmőködnek az iskolaorvossal, és 
a fogászati szőrıvizsgálatokon a fogorvosokkal. 
 
Az Alapellátási Intézetben is szükséges lenne a fejlesztésre. Elsısorban informatikai 
fejlesztésre a gépek elavultsága miatt, és szoftver fejlesztésre is szükség lenne,  pl. egy 
egységes védınıi programra lenne szükség, amely segítené a területi védınık munkáját. Az 
épület kora, és állapota miatt az infrastruktúrát is fel kellene újítani, az épület 
tetıszerkezetére, nyílászáróira, vízvezeték hálózatára is ráférne a korszerősítés. Az intézet 
akadálymentesítése sincsen megoldva, ami egyre sürgetıbb probléma. 
 

3.3. A városi kórház szakemberei által tapasztalt t endenciák 
 
A kórház esetében az interjúalanyok egy 150 aktív ágyas jól mőködı kórházban gondolkodtak 
a jelenlegi 108 ággyal szemben. Ez a mostani 300 fıs dolgozói létszámmal szemben 400 fıt 
igényelne. Ez az a nagyságrend, ami üzemgazdasági szempontból is kifizetıen tudna 
mőködni, belekalkulálva azt, hogy ma már egynapos sebészet van, nagyon sok olyan 
gyógyszer van, ami meggyorsítja a gyógyulást. Nyilván nem kellene az a struktúra, ami 50, 
vagy 100 évvel ezelıtt volt. De ezt a mostanit mindenképpen fel kellene fejleszteni.  
 
A kórház kompetenciáját tekintve, egy felkészült orvosgárdával, és egy felkészült 
nıvérgárdával rendelkezik.  
 
„Olyan az egész rendszerünk, hogy egy orvos nem engedheti meg magának, hogy ne menjen 
dolgozni, mert akkor ott fognak állni a betegek tömegével a folyosón, és nem lenne, aki 
ellássa ıket. Tehát nagyon sokszor szükség lenne egy kicsit nagyobb rátartásra. A kórház 
most olyan csúcsra járatva mőködik szakemberek tekintetében, hogy ezt már tovább nem lehet 
csökkenteni.”  
 
A kompetencia szintnek megfelelıen nem egy szakképesítéssel bíró orvos van csak, aki több 
szakképesítéssel is rendelkezik. Az ilyen jellegő továbbképzéseket a kórház is támogatja. 
Ezzel próbálja meg szélesíteni azt az ellátási palettát, hogy a lakosság részérıl jelentkezı 
szükségleteknek meg tudjon felelni. Ilyen pl. az urológiai és az endokrinológiai szakrendelés, 
vagy a rehabilitáció területén való specializálódás, továbbá a kézsebészet és az egynapos 
sebészet.  
 
„Ami hiányzik, aminek nem tudunk megfelelni: hogy jelen pillanatban a szakember gárdának 
a létszáma, a rendelkezésünkre álló szakorvosi és nem szakorvosi órák nem teszik azt 
lehetıvé, hogy úgy dolgozzunk, mint a járóbeteg ellátás esetében. Hogy arra is maradjon idı, 
ami kapcsolódna a prevencióhoz. Tehát ha bejön egy beteg, akinek magas vérnyomása van, és 
látszik, hogy a vércukra sem az igazi, vagy már egy kezdıdı cukorbetegsége van, vagy esetleg 
egyéb más endokrinológiai problémája is van, akkor vele komplexen kéne foglalkozni. Nem 
csak azt kéne mondani, hogy ezt a vérnyomására, ezt a cukorbetegségére kéne szedni, hanem 
akkor vele az orvosnak is, esetleg a megfelelı szakdolgozónak (dietetikus, diabetológusnak, 
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szakápolónak, stb.) kellene foglalkozni, aki el tudja mondani, hogy ezeket a gyógyszereket kell 
szedni, de mellette még ezt és ezt kellene csinálni. Ezt még jelen pillanatban, ezzel a 
létszámmal, ezzel a mőködési renddel, ezzel a leterheltséggel nem tudjuk megtenni. Mert sok a 
beteg, telítve vannak a szakrendeléseink, és igazából amennyi idı rendelkezésre áll egy beteg 
ellátására, abba csak az fér bele, hogy megvizsgáljuk, a diagnózist felállítjuk, és a terápiát 
elindítjuk. De az egyéb kiegészítı dolgokra már nem jut idı.” nyilatkozta az egyik 
megkérdezett. 
 
 Az alkohol túlzott fogyasztásából eredı betegségek, a diabétesz, a szív és a nagyér 
megbetegedések, valamint a gasztroenterológiai, gyomor- bélrendszeri problémák jelentısek.  
A kezelésük elfogadható. Ha szőken is, és megfeszítve dolgozva is, de az egészségügyi 
dolgozók el tudják látni ezeket a problémákat.  
 
A krónikus betegek ellátására, ugyan úgy, mint a mentális eredető problémákra, 
összességében elfogadható az ellátás – nyilatkozta az egyik megkérdezett. 
 
A legégetıbb és legsürgetıbb beruházás a kórházban - két év távlatában - egy olyan 
épületrész, szárny kialakítása lenne, ahol azokat az akut betegellátást szolgáló szakmai 
egységek lennének elhelyezhetıek, mint pl. a központi mőtı, az intenzív ellátás, az ezt 
kiszolgáló háttér, mint a központi sterilizáló, megfigyelık, ébredık, elıkészítık. Ez azért 
lenne fontos, mert akkor a felszabaduló helyeken egy nagyon korrekt, komplex krónikus 
ellátást, ápolási ellátást, rehabilitációs ellátást lehetne kialakítani. Szükség lenne továbbá több 
új orvosi mőszerre, pl. különbözı úgynevezett endoszkópos toronyra, laparoszkópiás 
berendezésre, röntgenkészülékre. Az új épületszárny kialakításával külön lehetne biztosítani 
helyet az egynapos sebészetnek. Ettıl hatékonyabb lehetne a munkaszervezés is. A krónikus 
ellátásban a Keszthelyi Kórház keresi és - a megkérdezettek szerint - meg is fogja találni azt a 
profilt, legyen ez krónikus ellátás, vagy rehabilitációs ellátás, amivel a megye, és a régió 
ellátásában komoly szerepet fog tudni betölteni. Mint pl. a pszichiátriai rehabilitáció, 
onkológiai rehabilitáció, mely a megyében nem megoldott, illetve, az úgynevezett palliatív 
hospice ellátás, mely szintén nem teljes körő a megyében. Így az onkológiai ellátás és a 
daganatos betegek palliatív hospice ellátása is egy egységes szerkezet keretén belül 
mőködhetne. 
 
Fontos, továbbá az is hogy Sármelléken létrejött a mentıhelikopter bázis, amely nem csak 
Keszthely, hanem a térség gyorsabb ellátását hívatott biztosítani. 
 
A városban régóta a közbeszéd tárgyát képezi az Alapellátási Intézet költözése a kórház 
területére. Ezzel kapcsolatosan a kórház fıigazgatója a következıket nyilatkozta:  
 
Célszerő lenne, és indokolt is, hogy az alapellátás és a járó- és fekvıbeteg szakellátás egy 
ilyen volumenő populációval bíró városban, mint Keszthely, mint ellátási terület, egy helyen 
legyen. A Kórház nem szeretné átvenni az alapellátás mőködtetését, ezt hangsúlyozom. Mi egy 
önálló egység, egy más ellátási szintet képviselünk. Én azt gondolom, reális és ésszerőbb, ha 
azt az ellátási szintet az Önkormányzat külön mőködteti. Tehát nem rakja egybe a kettıt. Más 
mindkettınek a feladata, más az elvárás vele szemben, más az üzemeltetése, más a belsı 
rendje. Ezt nem szabad összekeverni. Meg kell, hogy maradjon önállóan az alapellátás, de 
célszerő lenne a kórház területére behozni. 
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3.4. A fogyatékkal él ık ellátása 
 
A sajátos nevelési igényő gyerekek (SNI) óvodai szintő integrált nevelése megvalósul, az 
alapító okiratban foglaltak szerint. Minden fejlesztési lehetıséget tudnak számukra biztosítani 
a gyógypedagógiai módszereken, eszközökön keresztül. Az óvodákban vannak testi, 
érzékszervi sajátos nevelési igényő kisgyermekek, továbbá nagyon sok beszédfogyatékos van 
és enyhe értelmi fogyatékos is található a csoportokban.  
 
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezeket a kisgyerekeket integrálva tudjuk nevelni, 
oktatni, a város 27 csoportjában, bármelyiket alkalmasnak tartom erre, felkészült kolléganık 
tudnak ebben segíteni. 
 
Máltai Szerétszolgálat Gondviselés Háza biztosítja a fiatal fogyatékosok nappali ellátását, 
jövı évtıl korszerő, kényelmes körülmények között.  
 
A Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálatnak kapcsolata van a városi mozgássérültek, vakok 
és gyengelátók, siketek, értelmi fogyatékosok helyi képviseletével, egyesületével. A 
Gondviselés Háza és a Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat együttmőködési 
megállapodást kötött a fogyatékkal élık munka világába való bevezetése érdekében. A 
fogyatékos fiataloknak a nappali foglalkoztatásával továbbá a Zöldmezı Utcai Általános 
Iskola, Diákotthon és Speciális Szakiskola is foglalkozik. 
 

3.5. Az idısek szociális és egészségügyi ellátása Keszthely 
városában 
 
A nyugati társadalmakkal összehasonlítva azt látjuk, hogy a degeneratív betegségek a magyar 
lakosság körében korábban megjelennek, mint nyugaton. Egyszerően azért, mert a prevenció, 
a megelızés, az egészséges életmód nem volt ismert olyan szinten a magyar lakosság 
körében, mint nyugaton. Az egészségügyi ellátó rendszerhez fordulásuk jónak mondható. Az 
egészségügyi költségek és kiadások nagy részét az idısek kötik le, mivel ez az idı múlásával 
természetes, az egészségügyi kiadások egy öregedı társadalomban egyre nagyobbak kell, 
hogy legyenek. 
 
A jövıre vonatkozóan viszont az egészségtudatos magatartás fejlesztésével kell élni, mivel az 
idısek számának növekedése egyre nagyobb ráfordítást igényel az egészségügyi ellátás 
területén és kétséges, hogy ennek mennyire tud majd megfelelni az állami költségvetés, 
amellett hogy az új nyugdíjba vonuló generációk közül többen a minimálbér után kapnak 
majd nyugdíjat, továbbá egyre növekedni fog azok szám, akik nem jogosultak a 
nyugdíjellátásra. Ezért abba az irányba kell mutatni, hogy az egészséges életmóddal a 
fiatalabb korosztályok próbálják meg megelızni, és minél késıbbre kitolni az idıskori 
természetes gondokat. Ez pedig a preventív programok támogatásán és az egészség, mint 
érték tudatosításán keresztül lehetséges. 
 
Szóval szerintem az egészség kellene, hogy a legfontosabb legyen. A másik, és az elızıekkel 
összefüggı, hogy az emberek az életmódjukon változtassanak. Én preferálnám az életmódban 
a teljes értékő életet. Azért fogalmazok így, és kerülném azt, hogy egészségesen táplálkozzunk, 
hogy egészségesen ruházkodjunk, hogy egészséges körülmények között éljük, stb. hanem e 
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helyett azt mondom, hogy teljes értékő életmódot kéne folytatni. És én ebbe beleértem a 
táplálkozást is, a mozgást is, és még sok minden mást. Semmi esetre sem kell a 
csülökpörköltet és más klasszikusan magyar ételt kizárni az étrendünkbıl. Hanem arra kéne 
magunkat és mindenkit megtanítani, ha már ebédre csülökpörköltet ettem, akkor este 
lehetıleg ne pirított szalonnát vacsorázzak.”.  
 
Az idısek szociális ellátása megfelelınek értékelhetı, mivel a szociális törvényben 
meghatározott alapellátásokhoz való hozzáférés biztosított, a házi segítségnyújtás, 
jelzırendszeres segítségnyújtás, idısek klubja és az étkeztetés, valamint a szakosított ellátás 
közül az átmeneti elhelyezést nyújtó idısek gondozóháza és a tartós bentlakást nyújtó idısek 
otthona is rendelkezésre áll. Az Idısek Otthona az országos átlagnál lényegesen jobb az 
Idısek Gondozó Háza pedig, az országos átlagnak felel meg. Az idısellátás területén a 
megfelelı védıoltások, szőrések biztosítottak. 
 
Idıseknél jellemzı – elsısorban a bentlakásos ellátást igénybe vevık körében – a beletörıdés, 
hogy gyermekeiknek, unokáiknak nincs idejük velük foglalkozni, törıdni. Lazul a családi 
kötıdés, kapcsolat, mely nehezíti a közösségbe történı beilleszkedést. 
 
Idısellátás területén is komoly problémát okoz a szenvedélybetegek ellátása, valamint a 
dohányzás. Napi konfliktushelyzetet kell megoldani a szakdolgozóknak a szenvedélybetegség 
által befolyásolt magatartás kezelésére. Mivel elsısorban idıskorúakat lát el az intézmény, a 
terápiás lehetıségek szőkösek. A Városi Kórház pszichiátriai és addiktológiai gondozóval van 
kapcsolata az intézménynek, mely jelentıs szakmai segítséget nyújt. 
 
Szociális intézmény vonatkozásában elsısorban a tárgyi feltételek szakmai elıírásoknak 
megfelelı biztosítására lenne szükség az Idısek Klubja és Gondozóház esetében. 
Konkrétan 1 férıhelyre minimum 6 négyzetméter lakótér, megfelelı közösségi helyiség, 10 
fıre fürdıszoba, WC nemenként elkülönítve, orvosi szoba, nıvérszoba, legalább 25 
négyzetméter közösségi helyiségre lenne szükség. 
 

3.6. Az egészségkárosító magatartásokkal (dohányzás , alkohol, 
drog) kapcsolatos vélemények 
 
Egyre több azon gyermekek száma, akik 8-10 éves korukban kapcsolatba kerülnek a 
dohányzással és alkohollal, mert a média és kortársak által diktált „divatot” kívánják követni. 
Komoly pedagógiai munkát jelent a helyes életmód felé való irányítás, tudatosítás. Sajnos sok 
esetben hiányzik a család és környezet példaértékő magatartása, mivel a szülık egy része is 
káros életmódot folytat. Eddig az alkohol és a dohányzás volt a fı probléma, de most már a 
serkentıszerek használata is növekvı tendenciát mutat, így a jövıben erre is fokozottabb 
figyelmet kell majd fordítani. 
 
Miután a törvény meghatározza, hogy Magyarország óvodáiban tilos a dohányzás, illetve 
dohányzásra kijelölt helyeket sem lehet alkalmazni, úgy gondolom és tudom, hogy óvodás 
korban a példamutatás a legfontosabb. Tehát nem fordulhat elı itt, hogy a gyerek olyant 
lásson, hogy az óvó néni dohányzik, vagy alkoholt fogyaszt, tehát erre nagy figyelmet 
fordítunk. Mindenképpen próbáljuk elérni azt, hogy ha a családokban otthon nem is tartják 
ezt fontosnak, mi a példamutatással, a helyes magatartásra neveléssel mindenképpen 
szeretnénk, hogy olyan helyzetet teremtsünk, ami talán a késıbbiekben majd hozzásegíti a 
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gyermekeket ahhoz, hogy megfelelıképpen elítéljék a késıbbiekben ezeket a káros 
magatartási formákat. 
 
Keszthelynek van közterületi alkoholfogyasztást tiltó rendelete, és 2010 januárjától lesz 
dohányzást tiltó rendelete is. 
 
A Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat jelentıs prevenciós munkát végez a káros 
szenvedélyek csökkentése és a diákok felvilágosítása érdekében, pl. iskolai elıadások, 
szabadidıs foglalkozásokkal, klubok szervezésével, egyéni esetekben pszichológiai 
tanácsadással. A védınıi hálózat munkatársai a következı elıadásokat, foglalkozásokat 
tartanak az iskolákban: Az 5. osztályban egészséges táplálkozás, élelmiszerhigiéne. 6. 
osztályban dohányzás megelızés, nıvé válás, életmódváltozások. 7. osztályban barátság, 
szerelem, személyes kapcsolatok. 8. osztályban fogamzásgátlás, 9. osztályban nıi, férfi nemi 
mőködés, nemi betegségek. Rendszeresen tartanak elıadásokat az alkohol és dohányzás 
hatásaival kapcsolatban.  
 
Az iskolák minden év májusáig a fenntartóhoz beadják az egészségfejlesztési és környezeti 
nevelési tervüket, aminek a színvonala és szakmai értéke nagyon-nagyon széles skálán 
mozog. Szükséges lenne ezeknek egy egységes szakmai alapokon való egységesítése. 
 
A fiatalok egy része pozitív példa nélkül nı fel, változik az értékítéletük, „csak mának kell 
élni”. Az anyagias lét hajszolása mentális problémákhoz vezet. 
 
A városi kórházba nem jellemzı, hogy a mentı hozna be olyan fiatalt, akin a túladagolás jeleit 
tapasztalnánk, inkább azok fordulnak meg kisebb számban, akik kábítószert használnak, és 
hosszabb ideje fennálló alkalmazás következtében alakulnak ki nála tünetek. 
 
Különösen károsnak látom azt, hogy a médiából olyan életszemlélet, olyan életstílus, olyan 
életszínvonal elvárás tükrözıdik, ami a mai magyar valóság között szinte megvalósíthatatlan, 
és irreális, ami – azt gondolom, hogy - jogos frusztrációba kergetheti a társadalom 
valamennyi rétegét. Amit különös gondnak látok, hogy a családmegtartó erejének 
csökkentésével a médiahatások alól az egyén nagyon nehezen vonja ki magát. 
 

3.7. A hátrányos helyzet ő társadalmi rétegek egészségi állapota 
 
A Gyermekvédelmi és Családsegítı Szolgálat által gondozott családok elsısorban az alsó 
osztályok körébıl kerülnek ki, akiknél tapasztalható a rossz egészségi állapot. Sok esetben itt 
már a fiatalabb korban megjelennek a krónikus betegségek, melynek oka a káros 
szenvedélyek hatásában, valamint a rossz lakáskörülményekben, a nem megfelelı 
táplálkozásban keresendı. 
 
Ha a hátrányos helyzető lakosságot vizsgáljuk, ami a legnagyobb problémát jelenti ez a fiatal 
és középkorú férfiak munkalehetıségének a hiánya, továbbá a szociális lakások hiánya, a 
hajléktalanok ellátása és visszavezetése a társadalomba. A hajléktalan ellátásban részben 
formális, részben informális módon több szervezet, szakember is részt vesz. Hajléktalan 
szálló városunkban nem mőködik. A hajléktalan ember egészségügyi ellátására szervezett 
rendelések a megyeszékhelyeken találhatók. A helyben adódó igényeket helybeli 
szakemberek igyekeznek enyhíteni. 
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Például a szociális lakás olyan probléma, ami szerintem majdnem az egyik legnagyobb gond 
az egész város egészségi állapotára nézve. Nagyon nagy tehernek nem számít, mert 10-15 
szociális lakás kellene ahhoz, hogy az égetı problémát megoldjuk. De akik erre várnak, 
azoknak az egészségi állapota miatt lenne erre szükségük. Tételesen fel tudnánk ıket sorolni: 
epilepsziás beteg, bırbeteg gyerek, akiknek a lakásában még víz sincs, WC sincsen. Szóval itt 
olyan családok vannak a belvárostól 50 méterre, hogy a csatornába öntik ki a vödröt, hogy a 
mellette levı áruházba járnak WC-re. Ha nincs nyitva a pláza, nincs WC-jük. Szóval élnek 
még ma is családok ilyen körülmények között, és ezt meg kell oldani. 
 
A különbözı társadalmi rétegek egészségügyi állapotának az eltérése pl. a cukorbetegség 
esetében is megnyilvánul, akiknek jobb az anyagi helyzete, több cukortartalmú élelmiszerhez, 
édességhez juthatnak, ezáltal veszélyeztetettebbek lehetnek.  Jelentısége van a társadalmi 
réteghez való tartozásnak a táplálkozás, a sport és szabadidı-tevékenységek esetében is, mivel 
vannak, akik tudatosan figyelnek az egészségükre és áldoznak a preventív tevékenységekre, 
és vannak, akik ezt nem engedhetik meg maguknak.  
 
Az alsóbb társadalmi osztályokban éppen a szegénység miatt a nem megfelelı étkezés, sok 
esetben még az alkohol, a dohányzás is kifejezettebb. És ami még nagy probléma, hogy nem 
tudják kiváltani a gyógyszereket. Anyagi okok miatt. Tehát nem tudják magukat megfelelıen 
gyógyítani. Ez egy nagyon nagy probléma. 
 
A leggyakoribb betegségek a hátrányos helyzetőek és a legelesetesebbek a hajléktalanok a 
körében a légúti problémák, amelyek leginkább a dohányzással függ össze. Általában 
asztmások, a legtöbbjüknek tüdıtágulása van, mert sok esetben már tizenéves kortól 
dohányoznak.  A másik gyakori jelenség az alkohol túlzott fogyasztása, aminek a 
következménye a májbetegségekben, a gyomor- bélrendszeri problémákban és a mentális 
leépülésben nyilvánulhat meg.  
    
A fizikai munkát végzık különösen ki vannak téve a különbözı krónikus betegségeknek. A 
rossz munkakörülmények is hozzájárulnak ahhoz, hogy országosan 5 évvel alacsonyabb 
átlagos élettartammal rendelkeznek e réteghez tartozó személyek. 
 
A szolidaritás jó példáját a rászorult társadalmi rétegek megsegítésében az óvodákban 
találtuk: 
 
Az óvodában még nagyon szoros a kapcsolat a szülıkkel, sokszor megkérjük ıket, hogy akinek 
lehetısége van, az járuljon hozzá ahhoz, hogy a többi kisgyermek, akinek erre otthon nincs 
lehetısége, minden nap jusson friss zöldséghez-gyümölcshöz. A szülık ezt nagyon jónéven 
veszik, és nagyon nagy szeretettel hozzák nekünk a különbözı zöldségeket, gyümölcsöket, és 
így minden kisgyerek részesedhet ebbıl, nap - mint nap. Erre nagy figyelmet fordítunk. 
Segítenek egymásnak a szülık más területen is - sokszor elıfordul, hogy van nagyobb 
gyermek, aki kinıtte a ruhákat, ami anyagában egészséges, vagy a lábnak jó tartást biztosító 
cipıt sokszor elhozzák, átadják egymásnak. 
 
Az óvodák a hátrányos helyzető, illetve a halmozottan hátrányos helyzető kisgyermekek 
családját is segítik. Az Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvodában és az öt tagóvodában a 
gyermekek szülei tájékoztatva vannak az óvodáztatási támogatás igénybevételének 
lehetıségérıl, módjáról, amelyek között a hátrányos helyzettel, illetve a halmozottan 
hátrányos helyzettel kapcsolatos támogatások is szerepelnek. Nagyon jól mőködnek a 
gyermekvédelmi felelısök, akik folyamatos kapcsolatot tartanak a gyermekjóléti és 
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családsegítı szolgálattal. A szülıi értekezleten tájékoztatatják a szülıket, továbbá minden 
óvodában olvasható, hogy az óvodáztatási támogatás igénybevételéhez hogyan lehet 
hozzájutni. Ehhez a támogatáshoz a városi jegyzı határozata is szükséges. 
 

3.8. A városban m őködı szociális és egészségügyi programok és 
fejlesztend ı programok 
 
A város rendelkezik szociális szolgáltatástervezési koncepcióval, mely meghatározza a város 
által fenntartandó kötelezı és nem kötelezı jellegő ellátási formákat. 
 
Szociális programra példa a városban visszatérıen a mammográfiás szőrıbusz biztosítása a 
lakosság részére. Továbbá a Pneumovax és egyéb védıoltásokat biztosítanak a szociálisan 
hátrányos helyzetőek részére, akik esetleg nem tudják megvenni saját költségen az 
oltóanyagot. Ebben az Alapellátási Intézet több színtéren is kap feladatot, szervezési és 
lebonyolítási feladatai is vannak, és a háziorvosok is közremőködnek, a védınık pedig 
felhívják erre a figyelmet. A védıoltások tehát folyamatosak. 
 
Ugyanakkor nem megoldott a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, valamint 
téli idıszakban a hajléktalanok krízisellátása. 
 
Nagyrészt megoldottuk az akadálymentesítést a kórházban és sok helyütt a városban, városi 
intézményekben, de csak a mozgáskorlátozottak vonatkozásában. A látássérülteknek, a 
hallássérülteknek a segítség az valahogy mindig elmarad. Itt az Önkormányzat elıtt van 
valami kis érdesített felület, gondolom, az a látássérülteknek van. De máshol még ezt sem 
láttam. A mozgáskorlátozottak vonatkozásában elfogadható, de más fogyatékkal élık esetében 
nincsen meg. 
 
A hajléktalanok krízisellátása a téli idıszakban jelent problémát a városnak. A téli idıszakban 
lehetıséget biztosít a város, hogy 5-7 fı részére éjszakára melegedı helyiségben kerüljenek 
elhelyezésre, a napközbeni ellátásukat pedig a Szent Erzsébet Alapítvány oldja meg. 
 
A Szent Erzsébetben az emberek kapnak minden napi étkezést, legalább ebédet, és reggeltıl 
estig nem kell nekik fagyoskodni. Sokan azért mennek, mert akkor otthon legalább nem kell 
befőteni. Így tudnak spórolni. Ha egész nap a főtetlen lakásban kellene lennie, az az 
egészségére menne, de ha este hazamegy, reggelig a takaró alatt kibírja főtés nélkül is. Ez a 
lehetıség sokaknak nagy segítség. A Szent Erzsébetben is, és az idısek klubjában is.  
 
A családsegítı szolgálat biztosítja az utcai szociális munkához a szakembereket, és rendszeres 
ırjáratot szervez, valamint együttmőködési megállapodás van a zalaegerszegi 
Vöröskereszttel, mely rendelkezik krízisautóval, mely a jelzéstıl számítva azonnali segítséget 
nyújt.  
 
Az idısek napközi otthonának udvarán van egy lakás, ahol majd a pszichiátriai betegek 
nappali foglalkoztatóját szeretnénk kialakítani, csak sajnos a pályázaton nem nyertünk pénzt. 
Jelenleg ez a kétszobás lakás üresen áll, és a város hajléktalanjainak nagy része, az a 7-8 
ember ott elfér. Még mindig jobb, mint a szabad ég alatt. Még azt is megkockáztatnám, hogy 
jobb minıségő hely az egerszegi hajléktalan szállónál. 
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Az ANTSZ felméréseinek alapján látható, hogy a gyógytorna lehetısége a gyerekek és a 
fiatalok körében nem elégséges, az iskolai gyógytestnevelés részben nem is azt a feladatot 
fedi le, amit a gyógytornának kéne. Tanidıben képtelenség a gyerekeknek Hévízre, vagy a 
városi Kórházba lejárni, ezért olyan jól központilag szervezett gyógytornász lehetıséget 
kellene kialakítani, amihez az anyagi hátteret Keszthely városa adná. A gyerekek szervezett 
formában a tanév közben is gyógytornán vehetnének részt. Bekapcsolódhatnák ebbe szakmai 
szempontok alapján az iskolaorvosokat, hiszen azokat a gyerekeket kellene ide járatni, akit az 
iskolaorvos kiszőrt és a részvételt pedig ellenırizni kellene. 
 
Azok a programok, amit az ANTSZ közmegelégedéssel folytatott az utóbbi idıben a 
következıek:  

• Az iskolákban a prevenciós programok lebonyolítása, az óraadások.  
• Parlagfőmentesítés Keszthelyen és a kistérségben.  
• A felvilágosító munka a nyári táborokban.  
• A HIV-vel kapcsolatos felvilágosítás a vendéglátósok és kereskedık számára, 

amelyrıl a lakosságnak is tartottak elıadásokat.  
• az Egészség napok szervezése.  
• Az ingyenes szőrıvizsgálatok, amelyeknél szükséges lenne a nyomon követhetısége.  

 
Ha az egészségnapon valakit kiszőrnek, akkor az ne vesszen el, hanem jelentkezzen a 
háziorvosnál.  
 
Ami jól mőködik a városban, egészében elfogadható, ahhoz képest, hogy mennyire le vannak 
terhelve, - bár köztük is van sokszor ingerültség a dolgozók részérıl – az a fogszabályozás. 
Mi azon kevés városok közé tartozunk, ahol még mőködik TB finanszírozott fogszabályozás. 
Ez ma már sajnos nagyon kevés helyen van meg. Pedig egy nagyon fontos dolog. A 
fogszabályozás befolyásolhatja az ember egész életét. Elkerülhetı a gyomorfekély, 
bélbetegségek, ha a fogak kezelve vannak.  
 
A védınıi szolgálat is jól mőködik, mivel nemcsak a 0-6 éves korú gyermekekkel, hanem 
családtagjaikkal is foglalkoznak, és az iskolavédınık középiskolás korukig nagyon fontos 
prevenciós munkát látnak el. 
 
A gyermekvédelmi és családsegítés területén az iskolai prevenció és az iskolapszichológusi 
tanácsadás évek óta jól mőködik, valamint egyre többen veszik igénybe a közösségi ellátást, 
mely a pszichiátriai betegek otthonukban történı ellátását, gondozását biztosítja. A 
pszichológusi és mentálhigiénés kapacitás nem elegendı. E tekintetben a felnıtt lakosság 
ellátása nem megoldott. 
 
A város mind a hat óvodájába volt kirendelt intézményi védını, aki meghatározott 
rendszerességgel látogatta az óvodákat, és felvette az összes kisgyerek adatát, és onnantól 
kezdve rendszerszerően ellenırzéseket végeztek – látás, hallás, ortopéd-vizsgálatot, továbbá 
évente 2-3 alkalommal gyermekorvos is megkereste az óvodákat, aki segítette a kisgyerekek 
szőrését. Ettıl a nevelési évtıl azonban ez megváltozott, az óvodákban végzet 
szőrıvizsgálatok megszőntek, és átkerültek a választott háziorvos, illetve területileg illetékes 
védını hatáskörébe. Az óvónık az elızı rendszer visszaállítását szeretnék. 
Hiányzik a városban a rendszeresebb ortopédiai kezelés.  
 
A kisgyermekek szempontjából az ortopédiai kezelés, nagyon fontos, hiszen ha a láb nem úgy 
alkalmazkodik, akkor az egész gerinc rosszul alakul, pedig arra nagy szükség van egy életen 



 48 

át. Hallom a szülıktıl, hogy ritkán is van, és hosszú sorok állnak, tehát jó lenne, ha lenne 
helyi is, akiket minden nap fel lehetne keresni, ez az ellátás fontos lenne. 
 
Fontos lenne, hogy az egészséges életmód oktatása beépüljön az iskolák pedagógiai 
programjába, valamint külsı szakemberek jelenléte biztosítható legyen a gyermekek részére 
(gyógytorna, dietetikus, pszichológus, egészségügyi szakember, szociális munkás, rendırség, 
tőzoltóság, stb.). Több programot kell szervezni városi és iskolai szinten, mely az egészséges 
életmódot népszerősítik. Ehhez elengedhetetlen szakképzett és elkötelezett iskola 
egészségügyi személyzet alkalmazása. Komplex programok kidolgozása; azok szakmaközi 
összefogáson alapuló megvalósítása. 
 
Munkahelyi egészségvédelem és megelızés fontosságának erısítése. Munkahelyi szőrések, 
életmódprogramok, elıadások szervezése. „Egészséges munkahely” program megvalósítása. 
 
A „közösen-könnyebben” életmódváltó program célja a versenybe kapcsolódó munkavállalók 
életmódváltása fıként az energiaegyensúly két elemével, táplálkozási szokások kedvezı 
irányú befolyásolásával, valamint testedzésprogramok kezdeményezésével a sikeres és 
egészségesebb életvitel elérésének érdekében. Az életmódváltás következtében javuló 
munkavállalói közérzet, a jobban teljesítı csapat, a kevesebb hiányzás, a kedvezıbb légkör és 
az erısödı munkatársi kapcsolatok mind célja a programnak. 
 
Az ANTSZ felmérése szerint a fiatalok körében megjelent az elutasító magatartás a 
dohányzással és az alkoholfogyasztással kapcsolatosan. Van, aki már esetleg rágyújtott, de az 
alkoholt elutasítja, és van, aki alkalmanként, mondjuk hétvégén iszik, de a dohányzást utasítja 
le. Közben folyamatosan szigorodik a nemdohányzók védelmében hozott törvény is. Ez a 
törvény most pl. úgy módosult, hogy bölcsıdékben és óvodákban a dolgozók semmilyen 
helyen nem dohányozhatnak. Hogy a munkahelyen bevezettünk egy szigort, az már egy 
példakép lehet a fiataloknak, hogy a törvény bevezet bizonyos szigorításokat. 
 
A Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat egy komplex programban kívánna pályázni, 
melynek elemei az alábbiak: 
− egészséges életmód /korszerő táplálkozás/ 
− mozgás fontossága /a mozgásszegény életmód következményeinek kiküszöbölése/ 
− lelki egészség védelme /gyermekek és fiatalok részére/ 
− drog prevenció 
− szerelem és biztonságos szexualitás, 
− dohányzás és alkoholfogyasztást megelızı programok, 
− alapvetı elsısegélynyújtó technikák, 
− családi életre felkészítı program, 
− programfüzet összeállítása a lakosság részére, /mit holt talál, hová fordulhat, kitıl kérhet 

segítséget/ 
− szociális szakemberek részére elıadássorozat /kiégés, szupervízió, kompetenciafejlesztés, 

konfliktuskezelés/ 
 

3.9. Az egészség, mint érték – a prevenció szükségs zerősége 
 
Magyarországon az egészséget az emberek nem tekintik a legnagyobb értéknek, és akkor 
áldoznak rá, amikor már megbetegszenek.  
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Nem lehet elégszer hangsúlyozni a prevenció és a szőrıvizsgálatok szerepét, ami mind a 
háziorvosok, mind az iskolai orvosok, üzemorvosok esetén megjelenik. Fontos lenne, hogy 
éljenek a lakosok az ingyenes szőrıvizsgálatokkal, akár fogászati, akár háziorvosi 
szőrıvizsgálatokkal. Fontos lenne, hogy a betegségek megjelenése elıtt értékeljük az 
egészséget. 
 
Az egészségkárosító hatások sok esetben a divattal is összefüggnek. Ilyen a dohányzás, a 
kábítószer használat és bizonyos tekintetben ez még az öltözködésben is kifejezésre jut. 
 
Mindennapos dolog. Bejönnek hozzám kis tinédzser lányok, fáj a hasuk, veséjük. Vizelet 
problémáik vannak. És jön a kislány, télvíz idején, csípınadrágban, amibıl kint van a hasa. 
Erre én azt szoktam mondani úgy is beteg lesz, a vizsgálat nélkül is látható. Nem értem, miért 
nem tudunk eljutni odáig, hogy ezt megmagyarázzuk a társadalomnak. 
 
Az óvodapedagógusi társadalom, ide értve a dadus néniket is nagyon komolyan veszi az 
egészséges életmódot, szoktunk óvodánként is egészségheteket tartani, meghívott 
vendégekkel, olyan szakemberek, akik tudnak nekünk ebben segíteni. Úgy gondolom, hogy 
mi mindent megteszünk annak érdekében, próbáljuk bevonni szülıket is, a kisgyerekek pedig 
velünk együtt élik ezt a mindennapokban. Szakember igazán ilyen téren nem hiányzik. 
 
Keszthelyen mőködik a Kábítószer Egyeztetı Fórum, a munkájukról részletesebben egy 
másik fejezetben olvashatnak.  
 
Az egészség pénzben kifejezhetı érték, a magatartásunk, cselekedeteink, az élet minden 
percét hassa át az, hogy az egészségünkre vigyázzunk. Nem beszélve arról, hogy mindenkinek 
olcsóbb, mint ha gyógyítani kell. Olcsóbb az egyénnek is, de a társadalomnak nyilvánvalóan. 
Hiszen a mi viszonyaink között a társadalom is elég tetemesen kiveszi a részét az ilyen 
károsodásokból. Ha valaki beteg, annak táppénzt fizetnek, esetlegesen más biztosítási pénzt 
kap. Ez nem csak az egyénnek, hanem a társadalomnak is érdeke.  
 
Nem az egészségügy fogja megoldani a lakosság egészségügyi problémáját. Ez egy tévedés. 
Az egészségügy 10-20 százalékban talán szerepet játszhat. De ahhoz, hogy az általános 
egészségi állapot javuljon, egy megbízható, nyugodt, egész évre jól fizetı munkahelyek 
kellenek. Lakások kellenek, korai orvosi segítség lehetıségét kell biztosítani. Olcsóbb 
fogászati ellátás, egészséges étkezés. Nagyon propagálnám a közétkeztetésnek a javítását, 
hogy egészségesebb ételeket lehessen kapni. Én ezt sokkal fontosabbnak tartom, mint a 
„t őzoltást”. Mert az egészségügyi ellátás már „tőzoltás”. Meg kellene elızni, hogy a ház  
kigyulladjon.  
 
Ha megnézzük, a szervezett szőrıvizsgálatokon való részvételt pl. az emlıszőréseket az a 
Kistérségen belül is eltérı képet mutat. Vannak olyan települések, ahol a behívott lakosság 
33%-a jelent meg, de van ahol ez az arány 70%-os.  Ha az elızı évek adataihoz hasonlítjuk, 
mindenképpen javulás tapasztalható. Ez elég nagy szervezımunkát igényel, mert buszt kell 
biztosítani. Ebben az önkormányzatok és a védınık nagy munkát vállalnak. Ugyanez 
mondható el a méhnyak szőrésrıl is.  
 
Örvendetes az is, hogy pl. Keszthely városában félévente vannak egészség napok 
(„Egészséges rendelés”). Itt, ha összehasonlítjuk az elmúlt 4 évet, egyre nagyobb a részvétel. 
Itt van testzsír, vércukor, koleszterin, vérnyomásmérés, prosztata tumor faktor, helicobacter, 
hallás, urologus, nıgyógyász, bırgyógyász, szemész vizsgálat és még sorolhatnánk. Egyre 
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nagyobb az érdeklıdés. A szőréseket minden esetben elıadás és véradás kíséri. Mintegy 40-
45 véradóval stabil, nagy forgalmú program, melyre szükség van a jövıben is. 
 
Látható, hogy a lakosság részérıl a preventív gondolkodás az utóbbi idıben egyre népszerőbb 
lesz. Egyre többekben tudatosodik, hogy a prevenciónak milyen hatása lehet az egészségre. A 
térségünkben az egészségturizmuson belül a wellness turizmus dinamikusan fejlıdik, és egyre 
többen jönnek és anyagilag is áldoznak az egészségmegırzésre. A wellness szállodák száma 
és bevételük is folyamatosan gyarapszik. A kerékpárút kihasználtsága csak 2009-ben 40%-kal 
emelkedet.  
 
Sokan említették, hogy a konkrét egészségügyi ellátás mellett fontos lenne, egy fedett uszodát 
építeni, mert a Balaton csak néhány hónapig biztosítja az úszási lehetıséget a helyieknek, a 
gyerekeknek. Olyan fedett uszodára gondoltak a megkérdezettek, ami elérhetı valamennyi 
rétegnek, megfelelı áron és minıségben. Igény van továbbá egy sportcsarnokra, ahol 
valamennyi sportot kedvelı korosztály sportolni tudna. Az iskolák nem mindegyike 
rendelkezik tornateremmel. A tornaszobákban télen nagyon be van határolva a gyermekek 
mozgása. Olyan fejlesztések kellenének, amik az egészséggel és a sportolással, gyermek és 
ifjúsági, illetve a tömegsporttal kapcsolatosak.  
 
Az egyik megkérdezett szorgalmazta az olyan felvilágosító elıadások tartását, tudományos 
felmérések készítését arról, hogy pl. mennyi gyógyszerre van szüksége egy átlagos és egy 
egészségtudatos embernek. Hogy mennyibe kerül az élete annak, aki vigyáz az egészségre, és 
mennyi pénzt költünk akkor, ha megbetegszünk. A beteg ember nem csak anyagilag áldoz a 
gyógyulására, hanem beszőkülnek a lehetıségei a munkavállalás és az emberi kapcsolatok 
terén.  
 
Az ember az értékeire, ha van pénze, vagy ékszere, arra vigyáz. Az egészségére nem mindenki 
vigyáz, sıt sajnos nagyon kevesen vigyáznak az egészségükre. Nem úgy kezelik, hogy ez egy 
olyan érték, amit ha elveszítünk, vagy károsodik, akkor nem egy esetben nem is lehet 
visszaállítani. A költsége a betegségnek, hogy mindenképpen jövedelem kieséssel jár. 
Gyógykezelést igényel, ami szintén pénzbe kerül. Arra nálunk nem fordítanak elég gondot, 
hogy kimutatnák, mekkora anyagi veszteséget okoz, ha az embert eléri egy betegség. Ezt már 
fiatal korban tudatosítani kellene, azzal, hogy ha én megbetegszem, az a zsebemet, a 
pénztárcámat érinti. Az egészségünk megırzése, - ami egy nagyon jó takarékossági lehetıség 
lenne, - nem tudatosodott a mi társadalmunkban. Igen is az egyik legfontosabb dolog az, hogy 
egészségesek maradjunk, ne tegyük ki magunkat baleseteknek, betegségeknek, ha nem muszáj.  
 
Azokról is ejtsünk néhány szót, akik áldozatos munkával fenntartják az egészségügyi és 
szociális rendszert.  Nagyon nagy szükség lenne az egészségügyi és szociális szakma 
elismertségének megteremtésére, a szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülésére.  
 
 

3.10. Néhány példa a lakosság elégedettségmérésére az 
Intézményekben 
 
Az óvodák komoly intézményi minıségirányítási programmal rendelkeznek, ebben az IMIP-
ben partneri elégedettségi mérést végeznek. Itt mindenkinek – így a szakmának, tehát a 
kolléganıknek, úgy a lakosság szőkebb körének - a gyermekek szüleinek – lehetıségük van 
leírni a véleményüket, akár név nélkül is. Az óvónık ezeket a véleményeket rendszeresen 
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elemzik, és ha van probléma, mindig megtesszük azokat az intézkedéseket, amikkel javítani 
tudunk rajtuk. 
 
A kórházban folyó munkát a Kórház Felügyelı Tanács is felügyeli. Nekik az a feladatuk, 
hogy kapcsolatot tartsanak a lakosság és a kórház között. A Kórház Felügyelı Tanács szokott 
tartani fórumokat a városban, de tartott fórumot már Zalaszentgróton is. 
 
A városi közmeghallgatásokon is lehetıség nyílik észrevétel megtételére, de inkább az a 
jellemzı, hogy a lakosság választott képviselıikre bízza az intézmények felügyeletét. Több 
intézménynél alapítvány, szülıi munkaközösség segíti az intézmény munkáját. 
 

3.11. A partnerségi program és szemlélet 
 
2008-ban Keszthelyen elindult a partnerségi egészségügyi program, mely olyan szakmaközi 
összefogást célzott meg, ami nélkül nem valósítható meg tartós eredmény. (Egészségügyi, 
szociális, oktatási, civil, kistérségi) A partnerség az egészségért összefogásnak a 
menedzsmentje és  munkacsoportjai úgy kerültek kialakításra, hogy mindenkinek, akinek 
szerepe lehetett az egészségmegırzésben feladatot kapjon. Az oktatási munkacsoportnak az 
volt a célja, hogy az egészségügyi ismereteknek az oktatása tényleg egy valós értékes szakmai 
alapon rendszeresen kerüljön be a tananyagba. Orvosilag, szakmailag ellenırzött tartalommal 
és segítséggel. Az ügyelet kapcsán látható volt, hogy az ügyeleti hívások jelentıs része 
indokolatlan, mert a lakosság nem rendelkezik az alapvetı egészségügyi ismeretekkel, illetve 
nincs felkészülve arra, hogy egyszerőbb dolgokat orvos nélkül saját maga is megoldjon. Tehát 
azt gondoltuk, hogy ennek a kezelését az iskolákban kell elkezdeni. És ide tartozik az 
egészség, mint érték tudatosítása is. Fontos, hogy óvodában ne legyen vége az egészséges 
nevelésnek, hanem az általános és középiskolában is tovább folyjék. 
 
Nagyon nagy szerepe van az egészségmegırzésben a civil szervezeteknek. Vannak 
kistérségünkben kifejezetten egészségügyi, vagy szociális céllal létrejött civil szervezıdések, 
mint a szívbetegek, a cukorbetegek, a vak- és gyengén látók, a cukorbeteg gyermekek 
szövetsége. Azt gondoljuk, hogy ha közösen gondolkodunk velük és jó szakmai kapcsolatokat 
építenek ki a településvezetıkkel, és az orvos szakmával, akkor könnyebben tudnak dolgozni, 
és az orvos szakmának a segítségére lehetnek abban, hogy minél szélesebb rétegeket érjen el 
az egészséges életmódra nevelés, vagy az önaktivitásos kezelése. Világosan látszik- 
alátámasztja ezt az egyik intézmény vezetıjének interjúbeli véleménye is, hogy az 
egészségügyi intézmény hálózat nem képes mindent ellátni. Különösen a megelızés terén 
szükség van a civil aktivitásra is. A civil szervezetekben való részvétel komoly egészségvédı 
hatással rendelkezik, mert aktív, felelıs öntevékenységet biztosít résztvevıi számára. Bízunk 
benne, hogy a civilek, saját közös fórumukon keresztül még hatékonyabban hallatják majd 
hangjukat. 
 
Oltások megszervezésével, esetleg a kötelezı oltások mellett térítés ellenében igénybe vehetı 
oltásokkal is, szőrıbuszokkal, szőrıvizsgálatokkal. Ezt karöltve kell végezni az 
önkormányzatoknak és az egészségügyi intézménynek, és azok szereplıinek.  
 
Az Alapellátási Intézet Keszthelyen 2008 év során nyitott meg egy információs pontot az 
intézetben rendelı háziorvosokra várakozók számára, ahol a kistérségnek a szociális 
intézményei, a Gyerekjóléti és Családsegítı Szolgálat munkatársai, a Polgármesteri Hivatal 
Családvédelmi csoportja, pszichológus, valamint egészségnevelı szakember is ingyenes 
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fogadóórát tartott az egészséggel összefüggı összes panasz, kérdés kezelésére. E 
kezdeményezés szolgáltatói oldalról a munkahelyi leterheltség, igénybevevıi oldalon 
elégtelen igénybevétel miatt szőnt meg. Sajnos sokakra jellemzı a passzivitás, mellyel saját 
sorsukat követik. További erıfeszítéseket igényel, hogy a város által finanszírozott ingyenes 
iskolai gyógytorna foglalkozásokat igénybe is vegyék azok, akiknek arra orvosilag szükségük 
lenne. 
 
Ez a kezdeményezés azt az integratív szemléletet fejezte ki, hogy az egészség nem csak test, 
hanem testi-lelki és szociális jólétet is ki kell, hogy fejezzen, ezért győjtötték egybe az ide 
tartozó szakembereket. Nagy igény mutatkozott rá, ugyanúgy, mint a mentális egészség 
kérdéskörében, mert az iskolai visszajelzések és felmérések alapján, a diákság körében is 
egyre gyakoribb volt a mentális lelki-pszichológiai probléma. Külön kiemelték az 
iskolavezetık a fokozódó stressz állapotot a gyerekeknél, ami már az oktatási folyamatnak, 
illetve a beilleszkedésnek is a rovására ment. Ezért fontos lenne, hogy középtávon egy 
hatékony iskolapszichológusi hálózat épülhessen fel, mert erre igény van, de jelenleg a 
források szőkössége hátráltatja ennek a kivitelezését. 
 
Az élet szinte minden területére jellemzı, hogy a felelıs fenntartónak aktív részt kell vállalnia 
az objektív feltételek megteremtésében. Emellett figyelmet kell fordítani arra is, hogy helyi 
szintő párhuzamosságok, érdekellentétek ne hátráltathassák a lakosság számára fontos ellátási 
formák átszervezését, megszervezését. A fenntartó által átadott feladatok ellátásának 
rendszeres monitorozása garancia az egységes gyakorlatnak és a közös cselekvésnek. 
 
A „Partnerség az egészségért” program eredményei, szellemisége beépültek a köztudatba, 
tovább folytatódik – hisz célja is volt- a helyi egészségkép és terv megalkotásában. 
Munkacsoportjainak feladatait részben átvették egyéb helyi szakmai és civil fórumok. 
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4. Egészségi állapot önmeghatározás kérd ıíves felmérés 
eredménye 
 
2008-ban kérdıíves vizsgálat keretében a Keszthely és Környéke Kistérségi Társulás felnıtt 
lakosságának körében összesen 222 darab kérdıív kitöltésére került sor. A nem, korcsoport és 
a kistérség települései szerint reprezentatív minta, a felnıtt lakosok 1%-ának kérdıíves 
megkérdezését jelentette. 
 
Jelen elemzésben Keszthely város egészségtervéhez csak a keszthelyi lakosok véleményét, 
azaz 163 kérdıív adatait vettük figyelembe. A válaszadó keszthelyi lakosok 52,8%-a (86 fı) 
nı és 47,2%-a (77 fı) volt férfi.  
 
Arra a kérdésünkre, hogy „Ön dohányzik-e”, a megkérdezettek 39,3%-a válaszolt igennel, 
60,7% nemmel. A megkérdezett nık 34,8%-a dohányzik, a férfiaknál ez az arány 44,15% a 
vizsgált keszthelyi lakossági mintában. A megkérdezettek dohányos harmada 13,4 szál 
cigarettát szív naponta (van közöttük, aki napi 2-ıt, míg akad, aki 28 szálat). Férfiaknál 
korcsoport szerinti bontásban a dohányzók megoszlására jellemzı, hogy a 30 év alatti 
korosztályban három férfiból átlagosan ketten (68,8%), a 30 és 50 év közöttieknél 33%, és az 
50 év felettieknél 41,2% dohányzik. A nıknél korcsoportonként: a 30 év alattiak 53,8%-a, a 
30-50 év közöttiek 43,3%-a és az 50 év felettiek 23,3%-a nyilatkozta, hogy dohányzik. 
  

Dohányzók és nem dohányzók megoszlása a 
keszthelyi lakosság körében

39,3%

60,7%

dohányzik

nem dohányzik

 
 
Az alkoholfogyasztás tekintetében 66,3% alkalmilag, 18,4% soha nem iszik alkoholt, 12,3% 
minden nap fogyaszt alkoholt, míg 5 fı (3%) nem válaszolt a kérdésre. A napi 
rendszerességgel alkoholt fogyasztók két kivételtıl (unikum, illetve pálinka) eltekintve sört 
vagy bort isznak 1-2 decilitert naponta, a maximum az 1 liter, amit megemlítettek. Az 
unikumot rendszeresen fogyasztó 1 fı napi 0,3 deciliter fogyasztásról nyilatkozott. Az 
alkalmilag alkoholt fogyasztóknál már a tömény italok nagyobb arányban reprezentálják 
magukat. 
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Milyen rendszerességgel fogyaszt alkoholt?
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A szabadidıben végzett sporttevékenységek és mozgásnemek közül az idısebb korosztály 
képviselıi által is kedvelt sétát nevesítette a legtöbb válaszadó (69,9%, azaz 114 fı), mint 
rendszeres mozgásformát. 17,8% úszik, 14,1% tornázik, illetve 11% a séta mellett 
konditerembe jár testének edzése céljából. 13,5% a túrázást részesíti elınyben. 42-en (a 
megkérdezettek 25,8%-a) pedig egyéb mozgásformákat említettek az egészségük és erınlétük 
megırzése céljából: kerékpározás, foci stb. A válaszadók között van, aki rendszeresen két 
mozgásforma végzését említette: kerékpározás és futás. 
 

Milyen mozgásformákat végez?
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Egyéb 
mozgásformák 

Válaszok 
száma 

Kerékpár 16 
Foci 12 
Kerti munka 6 
Horgászat 2 
Futás 4 
Tenisz 1 
Tollas 1 
Lovaglás 2 
Evezés 1 
Összesen 45 

  
4-en (a kérdıívvel megkeresettek 2,5%-a) szabadidejében saját bevallása szerint nem végez 
karbantartó mozgást. Közöttük a nemek szerinti megoszlás: 3 férfi és egy nı; kor szerint 2-en 
középkorúak, és 2-en 50év felettiek. A rendszeresség tekintetében 42,3% naponta mozog, 
31,9% heti rendszerességgel, 23,3% csak alkalmanként. 
 

Milyen rendszerességgel mozog?

42,3%

31,9%

23,3%
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19 fı, a megkérdezett keszthelyiek 11,7%-a szed rendszeresen altató vagy nyugtatószert. 
Közülük 2 férfi és 17 nı. A legfiatalabb személy 37 éves, 3-an 50 év alattiak, 5-en 50 és 60 év 
közöttiek, 9 fı a 60 év feletti korosztályból került ki. A rendszeresen altatót, nyugtatót szedık 
napi 1,5 tabletta szedésérıl számoltak be. A nıknél további egy, férfiaknál 2 olyan választ 
kaptunk, hogy nem rendszeresen, de szed altatót. 

Szed Ön rendszeresen altatót vagy nyugtatót?
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Válaszadóink 43,5%-ának van valamilyen alapbetegsége (ez 71 fı). Férfiak körében 44,2%-
nak, nıknél 43%-nak van alapbetegsége. Kor szerinti megoszlásukat az alábbi ábra mutatja.  
 

Alapbetegségben szenved ık kor és 
nem szerinti megoszlása
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Általában egy-egy alapbetegséget nevesítettek a válaszadók. Az alapbetegségek között a 
leggyakrabban a vérnyomás problémát (14,13%), illetve konkrétan a magas vérnyomást 
további 11,96% említette. 13,04%-uk az allergiát, 11,96% a cukorbetegséget nevezte meg. 
Kisebb elıfordulással (3,26%) szerepelt az érelmeszesedés, keringési betegség, 
szívritmuszavar és reuma, utána 2,17% (2 fı) említette az asztmát (lásd táblázat). A többi 
felsorolt betegség 3%-nál kisebb gyakorisággal fordult elı. Ha a keringési betegségek körébe 
tartozó értékeket összegezzük, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy az alapbetegségben 
szenvedık 46,7%-a nevezett meg keringési betegséget, 15,2% légzıszervi betegséget. 

 

Amennyiben van alapbetegsége, akkor az milyen jelle gő? 
Válaszok 

száma 
Gyakoriság 

% 
Vérnyomásprobléma 13 14,13 
Allergia 12 13,04 
Magas vérnyomás 11 11,96 
Cukorbetegség 11 11,96 
Csontritkulás 5 5,43 
Érelmeszesedés 3 3,26 
Keringési betegség 3 3,26 
Szívritmuszavar 3 3,26 
Reuma 3 3,26 
Asztma 2 2,17 
Izületei rosszak (foci) 2 2,17 
Magas koleszterin 2 2,17 
Vese problémák 2 2,17 
Szív és érrendszeri és infarktusa volt 1 1,09 
Agyérelmeszesedés, 
szívritmuszavar,csontritkulás 1 1,09 
Bırrák 1 1,09 
Fejfájás 1 1,09 
Gerincsérv 1 1,09 
Kardiológiai 1 1,09 
Nyitott gerinc 1 1,09 
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Pajzsmirigy 1 1,09 
Porclágyulás 1 1,09 
Rákos 1 1,09 
Szemészet 1 1,09 
Vírusos májgyulladás 1 1,09 
Érszőkület 1 1,09 
Visszeres láb 1 1,09 
Összesen: 92 100 

 
 

Amennyiben van alapbetegsége, akkor az 
milyen jelleg ő? 

Válaszok 
száma 

Gyakoriság 
% 

keringési betegség 43 46,74 
légzıszervi megbetegedés 14 15,22 
anyagcsere betegség 16 17,39 
mozgásszervi, gerinc 13 14,13 
rákos megbetegedés 2 2,17 
vírusos (májgyulladás) 1 1,09 
Egyéb 3 3,26 
Összesen: 92 100 

 
 
88 fı, megkérdezettjeink 54%-a rendszeresen szed gyógyszert. Átlagosan 3 (2,9) tablettát 
szednek naponta. A kérdésre mindenki válaszolt. A két nem közötti különbség elenyészı: a 
férfiak átlagban 2,8, míg a nık 3 tablettát szednek naponta a válaszok alapján. 
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Arra a kérdésünkre, hogy szüksége van-e rendszeres orvosi ellenırzésre sajnos a rendszeresen 
gyógyszert szedık egy része is azt válaszolta, hogy nincs szüksége rendszeres orvosi 
ellenırzésre. Ezt a %-os adatok mögött rejlı ellentmondást az elızı kérdésre adott 
válaszokkal közösen ábrázolja az alábbi táblázat. Rendszeres orvosi ellenırzésre 36,2%-nak 
van saját bevallása szerint szüksége. 
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Szüksége van-e rendszeres orvosi ellen ırzésre?

33,7

20,2

2,5

43,6

0
10
20
30
40
50
60
70

rendszeresen szed
gyógyszert és
szüksége van

rendszeres orvosi
ellenırzésre

rendszeresen szed
gyógyszert, de nincs

szüksége rendszeres
orvosi ellenırzésre

bár nem szed
rendszeresen
gyógyszert, de
szüksége van

rendszeres orvosi
ellenırzésre

nem szed
rendszeresen

gyógyszert, így nincs
szüksége rendszeres

orvosi ellenırzésre

%
-o

s 
m

eg
os

zl
ás

 
 
Ezek után arról érdeklıdtünk, hogy milyen idıközönként látogatják háziorvosukat. Átlagosan 
havonta egyszer (0,97 alkalom/hónap) keresik fel háziorvosukat a megkérdezettek. A kérdésre 
kapott 134 válasz szélsıértéke (29-en nem válaszoltak): a maximum a havi 8 alkalom, de van, 
aki évente egyszer találkozik háziorvosával. 
 
Szakorvos esetében a válaszok havi 0,7-es értéket adtak. A leggyakrabban szakorvost 
felkeresı esetében havonta 4 alkalom fordult elı. 
 
Az egészségügyi állapotfelmérés fontos része volt, hogy felmérjük mennyire ismeri a 
lakosság a szőrıvizsgálatokat, hiányos-e az információjuk ezzel kapcsolatosan. A 163 
keszthelyi megkérdezett körében a tüdıszőrı vizsgálatot ismerték a legtöbben, de ezt sem 
mindenki (97,5%). Sajnos a következı megnevezett szőrıvizsgálatot - a nıgyógyászati 
méhnyakrákszőrést – már csak 48,5%-uk, a mammográfia vizsgálatot pedig 23,3% említette, 
hogy ismeri; tud róla, hogy van ilyen. Az egyéb szőrıvizsgálatok ismertsége csupán 14,1%-
nál kisebb arányú. Továbbá egy válaszoló (0,6%) egy szőrıvizsgálatról sem tud. (Mivel a 
lekérdezéskor nem csak a keszthelyi lakosság körében készítettük el a kérdıíves felmérést, 
hanem a Keszthely és Környéke Kistérségi Társulás felnıtt lakosságára is, itt megjegyeznénk, 
hogy a kistérség egészére hasonló hiányos tájékozottságot mutattunk ki, mint a keszthelyi 
lakosság körében tapasztalt.) 

 

Milyen sz őrıvizsgálatokról tud? 
Válaszok 

száma %-osan 
Tüdıszőrés 159 97,5 
nıgyógyászati 
méhnyakrákszőrés 79 48,5 
Mellrákszőrés 38 23,3 
vércukor-, vérnyomásmérés 23 14,1 
prosztata rákvizsgálat 17 10,4 
csontritkulás vizsgálat 13 8,0 
Hepatitisz 1 0,6 
fogorvosi vizsgálat 4 2,5 
allergia vizsgálat 3 1,8 
semmilyen sz őrésrıl nem tud 1 0,6 
koleszterinszint mérés 1 0,6 
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Szemészet 1 0,6 
Hallásvizsgálat 1 0,6 
sportorvosi vizsgálat 1 0,6 
bırgyógyászati vizsgálat 1 0,6 

 
 

Ezen szőrıvizsgálatok valamelyikén részt vesznek-e kérdésre 11,7% (19 fı) nemmel felelt, 
1,8% (3-an) „csak ha értesítik, hogy menjen”, akkor vesz részt szőrésen. A többiek (86,5%) 
részt vesznek bizonyos szőrıvizsgálatokon, a leggyakoribb válasz a tüdıszőrésen való 
részvétel volt. 
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Érdekelt bennünket, hogy az egészségükkel kapcsolatos kérdésekben kitıl, kiktıl kér tanácsot 
a lakosság. Kérdésünkre adott válaszaik szerint 79,8%-ban a háziorvoshoz fordulnak 
kérdéseikkel. 43,6% kezelıorvosától, 25,8% valamelyik családtagtól, 11% barátaitól, 3,7% 
betegtársaitól. A válaszadók további 9,8%-a (16 fı) mástól is kér egészségével kapcsolatban 
véleményt, és van, aki többet is megemlített mégpedig: 33,3% természetgyógyásztól, 23,8% 
patikustól, gyógyszerésztıl, 14,3% internetrıl, 14,3% ápolótól, illetve 9,5% „saját magától”, 
4,8% könyvekre hagyatkozik ilyen kérdésekben.  
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A kérdıívünkre válaszolók testsúlyát és magasságát is megkérdeztük. A nıknél az átlagos 
testsúly 69,9 kg-nak adódott és átlagos magasságuk 165,1 cm. A válaszadó férfiak átlagos 
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testsúlya 84,1 kg, a magasságuk 177,6 cm-nek adódott átlagban. Az adatokat a 
szélsıértékekkel az alábbi táblázat foglalja össze: 
 

NİK SÚLY [kg] 
MAGASSÁG 

[cm] 
átlag 69,9 165 
maximum 95 180 
minimum 48 151 

FÉRFIAK SÚLY [kg] 
MAGASSÁG 

[cm] 
átlag 84,6 177,4 
maximum 114 195 
minimum 62 160 

 
 
18-as kérdésként azt kérdeztük: „Mi a véleménye az alkatáról?”. A kérdésre nık körében 
minden megkérdezett válaszolt, férfiaknál 1,3% nem válaszolt. A nagy válaszadási 
hajlandóság mellett férfiaknál 45,5%, nıknél 46,5% tartja magát ideális testalkatúnak. 
Mindkét nemnél a túlsúly okoz gyakoribb problémát (férfiaknál 42,9%, nıknél 47,7%), sem 
mint a soványság. 
 

Mi a véleménye az alkatáról kérdésre a férfiak 
válaszai

10,4%

45,5%

28,6%

14,3%
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Mi a véleménye az alkatáról kérdésre a n ık 
válaszai

5,8%

46,5%
27,9%

19,8%

Túl vékony
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Kis súlyfeleslege van
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A két nem között az, hogy túl vékony valaki férfiaknál közel kétszer olyan gyakori probléma, 
mint nıknél (%-ban az eltérés 4,6%). A nıknél a túlsúlyra panaszkodók 4,5%-kal voltak 
többen, mint a férfiaknál. A további kategóriák: ideális, kis súlyfeleslege van közel egyforma 
említést kapott a nık és férfiak válaszai alapján. 
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Mi a véleménye az alkatáról

 
 
Az általános közérzetükrıl kérdeztük kérdıív alanyainkat: a férfiaknál 48,1% jó általános 
közérzetrıl és 9,1% kifejezetten jó közérzetrıl; a nıknél  44,2% jó általános közérzetrıl és 
4,7% kifejezetten jó közérzetrıl számolt be (ábra).  
 

Milyen az általános közérzete?
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A következı kérdésünkre adott válaszok éppen ezért meglepıek, és kevésbé kedvezı 
helyzetrıl adnak számot. A megkérdezett nık 59,3%-a vágyik arra, hogy másmilyen legyen, 
nıknél 33,7% elégedett és nem vágyik rá, hogy másmilyen legyen, a megkérdezett nık 7%-a 
nem válaszolt. A férfiaknál ugyanezekre a kategóriákra 44,2% vágyik rá, illetve 50,6% nem 
vágyik arra, hogy másmilyen legyen, 5,2%-a a férfiaknak nem válaszolt erre a kérdésre. 
 

Vágyik-e arra, hogy másmilyen legyen? a n ık válaszai 
alapján
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Vágyik-e arra, hogy másmilyen legyen? a férfiak vál aszai 
alapján
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Milyen változásra vágyik a válaszolók 52,1%-a? Jobb közérzetet, fogyást, de van, aki e 
mellett nagyobb anyagi biztonságot szeretne a megkérdezettjeink közül.  
 

Milyen változásra vágyik? 
Válaszok 

gyakorisága  
Fogyás 27 
Jobb életkörülmény, nagyobb anyagi 
biztonság 24 
Jobb egészségi állapot 10 
Több szabadidı, több pihenés 10 
Több mozgás, jobb kondíció 7 
Egészségesebb életmód 4 
Egészséges maradni 4 
Kevesebbet dohányozni 3 
Kevesebb stressz 3 

 
Mit tesz ennek érdekében? A válaszok nagyon sokfélék. Kevesebbet dohányzom, többet 
mozgok, rendszeresen sportolok, rendszeresen járok orvoshoz stb. 
 
A 163 válaszoló 49%-a nyilatkozta, hogy eddigi élete során esett már át komoly betegségen. 
Ezzel a kérdéssel olyannyira megleptük a megkérdezetteket, hogy komoly betegségként 
említették a bárányhimlıt, rózsahimlıt, mandulamőtétet is. A válaszadók az alábbi 
betegségeket említették:  

 

Betegség 
Válaszok 

száma % 
visszérmőtét 9 11,5 
vakbélmőtét 8 10,3 
tüdıgyulladás 7 9,0 
epekı, ill. epehólyag 4 5,1 
kéztörés 4 5,1 
bárányhimlı 4 5,1 
mandulamőtét 4 5,1 
gerincsérv, 
porckorongsérv 3 3,8 
gyomorfekély 3 3,8 
infarktus 2 2,6 
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lábtörés 2 2,6 
porckopás 2 2,6 
trombózis 2 2,6 
májgyulladás 2 2,6 
szívritmuszavar 1 1,3 
térdmőtét 1 1,3 
agyérelmeszesedés 1 1,3 
baleset 1 1,3 
szürkehályog 1 1,3 
szívizom gyulladás 1 1,3 
szívmőtét 1 1,3 
léprepedés 1 1,3 
bırrák 1 1,3 
ciszta 1 1,3 
hashártyagyulladás 1 1,3 
hasnyálmirigy gyulladás 1 1,3 
combnyaktörés 1 1,3 
mellhártya gyulladás 1 1,3 
pajzsmirigy 1 1,3 
prosztatarák 1 1,3 
koponyamőtét 1 1,3 
cukorbetegség 1 1,3 
rózsahimlı 1 1,3 
szalmonella 1 1,3 
migrén 1 1,3 
jóindulatú daganat 1 1,3 
Összesítés: 78 100 

 
Ahhoz, hogy a lakosság egészségügyi állapota ne romoljon, illetve sikerüljön javítanunk 
nagyon fontos a prevenció. Ezért felmértük a felnıtt lakosság tájékozottságát a 
szőrıvizsgálatokról: a lehetséges szőrıvizsgálatokról tudnak-e, illetve milyen ezeken a 
részvételi hajlandóságuk. De ezen túlmenıen megkérdeztük, hogy saját meglátásuk szerint 
milyen jellegő szőrıvizsgálatra lenne szükség, és azon részt vennének-e, ha ingyenes lenne?  
60,1% (98 fı) jelezte, hogy ingyenes szőrıvizsgálaton részt venne, csak egy fı közölte 
biztosan, hogy nem venne részt, 4,9% nem tudja. A nem válaszolók köre sajnos nagyon 
magas a kérdés esetében (34,4%), mely valószínősíti, hogy ık a preventív céllal hirdetett 
szőréseken is kevésbé vennének részt, amennyiben az nem kötelezı.  
 
Csak a leggyakoribb javaslatokat felsorolva, a lakosság szívesen látná az alábbi 
szőrıvizsgálatokat: 

- általános egészségügyi állapotfelmérés 
- csontritkulás vizsgálat 
- allergiaszőrés 
- tüdıszőrés 
- fogászati szőrés 
- szemvizsgálat 
- hallásvizsgálat 
- kontaktlencsepróba 
- rákszőrés 
- laborvizsgálatok, vércukorszint, koleszterin vizsgálat 
- korszerő egészségügyi tájékoztató elıadás 
- általános test- és lélekvizsgálat 
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- EKG 
- bırgyógyászati ellenırzés 
- érrendszeri állapotfelmérés 
- bármi, ami az egészséget szolgálja stb. 

 
De volt olyan vélemény is, hogy nem jó, hogy „manapság az emberek elvárják, hogy minden 
ingyen legyen, pedig ez nem így van”. Sajnos hangzott el olyan vélemény az ingyenes 
szőrıvizsgálat hallatán, hogy „sajnálja rá az idıt”. A megnyugtató többség mindenesetre 
részvételi szándékáról nyilatkozott.  
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Megkérdeztük milyen további intézkedésekre lenne szükség Keszthelyen az önkormányzat, az 
Alapellátási Intézet, a háziorvosok és orvosok, illetve az ÁNTSZ részérıl ahhoz, hogy jobb 
egészségügyi állapotra legyen kilátása a keszthelyi lakosságnak. És nem utolsó sorban maguk 
a lakosok mivel tudnak ennek sikeréhez hozzájárulni.    
 
58,3% válaszolt arra a kérdésünkre, hogy az önkormányzatnak lenne teendıje. Az alábbi 
önkormányzati intézkedéseket javasolták:  

- védıoltások támogatása 
- védıoltás több betegség ellen 
- lakosság tájékoztatása a szőrıvizsgálatokról 
- betegszállítás szükség esetén a rendelésre 
- több sport rendezvény biztosítása 
- uszoda  
- sportlétesítmények építése 
- kisebb forgalom a belvárosban 
- szervezettség felülvizsgálata 
- jobb kórházi ellátás, több szakorvos 
- több háziorvos dolgozzon 
- egészségesebb életmóddal kapcsolatban elıadássorozat szervezése 
- gyereknap 
- mozgásra hívni az embereket 
- sportprogramok rendezése, családi programok 
- kirándulások szervezése 
- ingyenes mobilszőrések szervezése, szabadidı programok 
- pénz elıteremtése 
- rendelıintézet fejlesztése 
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- higiénikusabb toalettek közterületeken 
- közös sportprogramok 
- közétkeztetés megreformálása, hogy egészségesebb élelmiszerek legyenek 
- segítség a leszokni akaróknak (klubok stb.) 
- támogassák a szegényebb háziorvosokat, rendelıket újítsák fel 
- javítana az emberek életszínvonalán, ha jobb közérzetet biztosítana 
- lakosság ösztönzése szőrıvizsgálatokon való részvételben, több orvos legyen 
- szőrıvizsgálatok ingyenessé tétele  
- gyógyszerek árainak csökkentése 
- szabadidı és wellness központ 
- megelızés a gyerekeknél 
- dohányzás visszaszorítása. 

 
Ezen javaslatok egy része már meg is valósult, akad azonban olyan, mely folyamatos 
programként létezik is Keszthelyen, és van, mely nem is önkormányzati feladatkör, de a 
kérdésre adott válaszok a helyi lakosság elvárásait jól tükrözik. 
 
Ahhoz, hogy a lakosság jobb egészségi állapotba kerüljön, milyen új intézkedésekre lenne 
szükség a ÁNTSZ részérıl, ezen kérdésünkre 104-en válaszoltak, azaz 49,7% javasolt 
intézkedéseket, mint:  

- szigorúbb intézkedések 
- orvosok továbbképzése 
- szociális gondozók alkalmazása 
- kutyaürülék eltávolítása 
- uszoda, sportcsarnok 
- kórházi mosdók tisztaságának ellenırzése 
- tisztább környezet biztosítása 
- hepatitis oltás 
- élelmiszergyárak, üzemek ellenırzése 
- segítıkészség fejlesztése 
- a szabályok betartásának segítése 
- gyakoribb élelmiszerellenırzések 
- több ellenırzés piacon és boltokban 
- hús és tejtermelıkre való nagyobb odafigyelés 
- tüdıszőrés gyakoriságának növelése 
- tájékoztatás, ellenırzés sőrőbben legyen 
- elfekvıben szörnyő körülmények mérséklése 
- kórházak sőrőbb ellenırzése 
- rendelık nagyobb ellenırzése 
- lelkiismeretes, alapos ellenırzés 
- több ellenırzés (étterem, strand) 
- kötelezı szőrıvizsgálatok 
- tisztaság 
- higiénikusabb toalettek közhelyeken. 

Egyik válaszadótól az hangzott el, hogy „ık jól csinálják”. 
 
65,6% javasolt intézkedéseket (107 válasz) a keszthelyi háziorvosoknak, hogy hogyan 
javíthatnák a lakosság egészségi állapotát. A leggyakrabban említett javaslat a vizitdíj 
eltörlése volt a 2008-ban készített kérdıíves adatfelvételkor, mely napjainkra aktualitását 



 66 

vesztette. A másik leggyakoribb elvárásként a nagyobb odafigyelést, alaposabb vizsgálatokat 
kértek. A 107 válaszadó az alábbi véleményeket fogalmazta meg: 

- mindenkinek éves labor vizsgálat 
- rugalmas rendelési idı 
- részletesebb diagnózis és vizsgálatok 
- figyelem felhívás 
- rendszeres vizsgálatok szervezése 
- szőrések helyi megszervezése 
- több figyelem, segítıkészség 
- beteg gyógyulása legyen a fı cél 
- nem a zsebet kell nézni, inkább részletesebb tájékoztatás 
- érthetıbb tájékoztatás, pénzközpontúság elfelejtése 
- jobb tájékoztatást a betegségrıl, a gyógyszerekrıl 
- több figyelem a betegekre, ne azt a gyógyszert írják csak fel, amire ık pénzt kapnak  
- rendelık modernizálása 
- tájékoztató kiadványok 
- gyakoribb továbbképzés 
- több mőszer 
- gyakoribb rendelési idı 
- odafigyelés 
- barátságosabb bánásmód 
- ingyenes vizsgálatok, kellıen barátságos modor 
- szőrıvizsgálat szervezése 
- ne legyen sok a várakozási idı 
- nagyobb odafigyelés a betegekre 
- elıjegyzés nélküli kezelés 
- sőrőbb felülvizsgálat 
- hosszabb rendelési idı 
- külön figyelem a fiatalabb korosztályra 
- alaposabb kivizsgálás 
- lelkiismeretes munka 
- gyakoribb kérdések vizsgálat során a beteg általános egészségügyi állapotról. 

 
Az elızı kérdéshez hasonlóan a megkérdezettek 65,6%-a tett javaslatot, hogy mivel 
javíthatna az orvosi rendelı az emberek egészségi állapotának megítélésén (107-en 
válaszoltak). Részben a környezetre való nagyobb odafigyelést, tisztaságot, modernizálást 
javasolnak a válaszolók. Vagy nagyobb empátiát várnak el az egészségügyben, a kórházi 
ellátásnál. Egy válaszadó adott teljes elégedettségének hangot azzal, hogy „semmit, mert 
elégedett vagyok”. Javaslatként elhangzottak: 

- modernebb felszerelés, jobb körülmények 
- modernizálás 
- mosdók karbantartása 
- világosabb és barátságosabb legyen 
- több szék 
- gépek vásárlása 
- fejlesztés 
- felszereltebb kórhát és rendelıintézetet 
- kényelmesebb várók 
- télen főtsenek jobban 
- hosszabb rendelési idı 
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- tisztább toalettek, nagyobb tisztaság. 
- várakozás idıtartamának csökkentése, több empátia 
- elıjegyzés nélküli több szakorvos 
- több szakorvosi ügyelet, hétvégén ne kelljen Zalaegerszegre utazni 
- több orvos és ápoló alkalmazása 
- tájékoztató plakátok 
- gyorsabb sorra kerülés 
- legyenek türelmesebbek, kedvesebbek 
- ne a betegnek kelljen átmennie a gyógyszertárba tetanuszért, hogy ık beadják 
- ingyenes vizsgálatok 
- beszélgetések 
- tájékoztatás egyszerő nyelvezeten, udvarias viselkedés. 

 
109-en (66,9%) tettek javaslatot arra, hogy saját maguk min változtathatnak annak érdekében, 
hogy javuljon az egészségi állapotuk. Az egészség megırzése és javítása érdekében a többség 
felismerte, hogy oda kell figyelni magunkra, életmódot kell váltani, kerülni kell a stresszt. Az 
alábbi válaszok voltak a leggyakoribbak: 

- kevesebb munka 
- szőrıvizsgálatokra eljárás 
- kórházi ellátás megválasztása 
- kevesebb autózás, több séta 
- többet kéne a szabadban lennie 
- rendszeres nyaralás 
- rendszeres, rendes táplálkozás 
- több pihenés 
- több testmozgás, kevesebb stressz 
- egészséges táplálkozás 
- sok mozgás, sport 
- elmenni idıben orvoshoz 
- ivás abbahagyása 
- leszokni a dohányzásról 
- egészségesebb életmód 
- több odafigyelés. 

 
Kerestük arra a kérdésre a választ, hogy mennyire vannak megelégedve a lakosok az 
egészségügyi ellátás jelenlegi színvonalával. Az elızı kérdések szöveges javaslatai mellett a 
vélemények számszerősítéséhez a gyakorta használt iskolai osztályzatoknak megfelelı skálán 
való megjelölést kértük. Ennek megfelelıen Keszthelyen az egészségügyi ellátással való 
elégedettséget 1-tıl 5-ig pontozhatták a megkérdezettek. A felmérés eredménye szerint a házi 
orvosi szolgálattal voltak a legelégedettebbek átlagban 3,85 pontra értékelték. Ezt követte 
3,71-gyel a védınıi szolgálat (aminél 21,5% nem válaszolt, mivel nincs tapasztalata), 3,63 
illetve 3,48 pontot kapott átlagban az ÁNTSZ és a szakorvosi ellátás a munkájára. A sort a 
kórház zárta, melynek munkájával kevesebb, mint 50%-ban voltak elégedettek a válaszadók a 
2008-as felméréskor. A kórház átlagos pontszáma 2,95.  
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Elégedettség átlagos pontszáma 
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Az egyes egészségügyi szervezetek átlagos pontszámát eredményezı osztályzatok eloszlását 
az alábbi grafikonok mutatják: 
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Mennyire elégedett a véd ınıi szolgálattal?
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Mennyire elégedett az ÁNTSZ munkájával?
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Mennyire elégedett a szakorvosi ellátással?
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Mennyire elégedett a kórházi ellátással?
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Elégedettség szempontjából a két szélsıértéket a háziorvosi szolgálat (3,85-ös átlag), illetve a 
kórházi ellátás (2,95-ös átlag) képviseli.  
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Hogy nyomatékosítani tudjuk a keszthelyi lakosság körében mennyire pozitív a háziorvosi 
szolgálat megítélése, összehasonlításként közöljük, hogy a kistérség többi településére 
vonatkozóan a háziorvosi szolgálatokat átlagosan 3,52-re értékelték. Az átlagon kívül jelentıs 
különbség még a háziorvosok lakhely szerinti megítélésénél, hogy a keszthelyi lakosság 
körében igen magas, 20%-ot meghaladó a maximális pontszámot (5-öst) adók, azaz 
maximálisan elégedettek köre.  
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A háziorvosi szolgálattal kapcsolatos elégedettség Keszthelyen 3,83, míg a kistérség falvaiban 
3,52 átlagban az 1-tıl 5-ig terjedı skálán. 
 
Naponta mennyi idıt tölt munkával? Illetve hétvégén mennyi idıt tölt munkával? Kérdések 
nem csak az egészségi állapot szempontjából fontosak. Mivel a nyugdíjasok által gyakori 
válaszként adott 0 óra az eredményt torzítja, ezért ezen válaszok figyelmen kívül hagyásával a 
keszthelyi felnıtt lakosság átlagosan 8,54 órát dolgozik hétköznap, míg hétvégén 5,59 óra 
munkája adódik. A legtöbbet dolgozók hétköznaptól, hétvégétıl függetlenül 19 illetve 20 órás 
munkaidırıl nyilatkoztak. Ugyancsak a hét bármely napján a legkevesebb munkával töltött 
idı 2 (hétköznap) és 1 óra volt (hétvégén) a válaszadók körében, a munkaidı-beosztások 
függvényében. 40 fı (24,5%) jelezte, hogy hétvégén nem dolgozik. 
 
Arra a kérdésünkre, hogy milyen gyakran kerít sort üdülésre, pihenésre, a megkérdezettek 
válaszaiból évente 1,5 alkalom adódott. A tartózkodási idı átlagosan 5,4 napként adódott, ami 
egy teljes pihenéshez sajnos nem elegendı. A keszthelyiek 17,2%-a soha nem üdül, nyaral 
(ezt 28 válaszadó nyilatkozta). A megkérdezetteknek 16%-a (26-an) tölt 10 vagy több napot 
folyamatos pihenéssel, üdüléssel évente, holott ez mindannyiunk egészsége szempontjából 
fontos volna. 
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4.1. A város és a kisebb települések összehasonlítása 
 
Az alábbiakban néhány összehasonlító adatot szeretnénk bemutatni a keszthelyi, illetve a 
Keszthelyi Kistérségben élı falusi lakosság dohányzási, alkoholfogyasztási és 
gyógyszerfogyasztási szokásait illetıen.   
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A dohányosok aránya Keszthelyen az országos átlagot reprezentáló képet mutat. Ami 
meglepı, hogy a Keszthelyi Kistérségben élı falusi lakosság körében sokkal kedvezıbb, 
közel 10%-kal alacsonyabb a dohányzás mértéke mindkét nem esetében, mint Keszthelyen. 
Továbbá, míg falun a dohányosok átlagosan 12 szál cigarettát szívnak naponta, Keszthelyen a 
napi átlag 14,2 szál. 
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Az alkoholfogyasztási szokások tekintetében arra számítottunk, hogy a térség jellemzı 
szılıtermı vidékein, s így a falusi lakosság körében magasabb lesz a napi rendszerességgel 
alkoholt fogyasztók aránya, de az önbevallós kérdıíves megkérdezés eredményeként 
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Keszthely város lakosságától elmaradt, mind az alkalmilag, mind a naponta alkoholt 
fogyasztó falusiak aránya. 
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A kistérség falvaiban a rendszeresen altató-, illetve nyugtatószert szedık aránya magasabb 
3,6%-kal, mint Keszthelyen. (A kérdésre minden megkérdezett válaszolt.) A falvak lakossága 
körében átlagosan napi 1,36 tablettát szed, mely kis mértékben marad csak el a keszthelyi 
lakosok körében tapasztalt napi 1,5 tablettától. 
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A felnıtt lakosság körében az alapbetegségek elıfordulása a keszthelyi lakosságnál 5,6%-kal 
alacsonyabb volt, mint a kistérség falvainak lakossága körében tapasztalt 49,2%-os arány.  
 
A falusi lakosság körében említett alapbetegségek a következık voltak: 10 válaszadó magas 
vérnyomást, 5-en cukorbetegséget, 3-an asztmát, illetve szívbetegséget említettek. A további 
betegségeket, mint tüdırák, reuma, csípıizületi problémák egy-egy személy nevesítette.  
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Rendszeresen gyógyszert szed ık 
lakóhely szerinti megoszlása
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A lakóhely szerint nincs különbség a rendszeresen gyógyszert szedık arányában. Fenti ábra 
mutatja, hogy mindössze 0,2%-os eltérést tapasztaltunk, a kistérség falvaiban átlagosan a 
felnıtt lakosság 54,2%-a szed rendszeresen gyógyszert (ez Keszthelyen 54%).  
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5. A lakosság egészségi állapotának jellemz ıi 

5.1. Demográfiai sajátosságok 
 
A demográfiai és egészségi állapotra jellemzı mutatók ismerete és elemzése nélkülözhetetlen 
a hatékony és célorientált egészségügyi ellátó rendszer kialakításához. 
 
A kórház mőködési területének lakosságszáma 61.985 fı. Az ellátási területet, úgy mint Zala 
megye népességét, fogyó létszám, kevesebb férfi és korral emelkedı nıtöbblet jellemzi. A 
természetes szaporodás negatív elıjelő, mivel a halálozások száma tartósan meghaladja az 
élveszülésekét, így természetes fogyásról beszélhetünk. 
 
A Keszthely kistérség korösszetétele öregedı népességet mutat, jellemzı az 55 év feletti 
férfiak gyors ütemő fogyása, és ebbıl fakadóan az idıs nık létszámbeli túlsúlya. A 60 -74 
közöttiek száma mindkét nem vonatkozásában kb. ugyanannyi, mint 10 évvel korában, a 75 
év felettiek azaz a nagyon idıs generáció létszáma pedig növekedett az elmúlt években. Ezek 
az adatok is alátámasztják az egészségügyi és szociális ellátás iránti, korcsoportonként eltérı 
és meg növekedett igényt. 
 
A születéskor várható élettartamot vizsgálva az elmúlt 10 évben növekedés figyelhetı meg. A 
régióban az országos értékhez viszonyítva mindkét nem tekintetében kedvezıbbek az 
életkilátások, azonban az Európai Uniós értékeket figyelembe véve a férfiak életesélye 7, a 
nıké 4 évvel elmarad attól. A kórház mőködési területén élı férfiak és nık esetében a 
születéskor várható elettartam 1980-tól 3,3 évvel emelkedett. A várható élettartam férfiak 
esetében 68,8 év, nık esetében 77,4 év. Szomorú magyar sajátosság, hogy míg a várható 
élettartam nı, a középkorú férfiak és az alacsony iskolázottságúak körében lemaradásunk az 
Unio korábbi tagjaitól tovább nıtt. Igaz, hogy aki megéri a 65. évét, az még több évre 
számíthat, de a króniksu stressz által kiváltott halálozás sok 45-65 éves ember haláláért felel. 
 
A Keszthely és Hévíz kistérségben az 1000 lakosra jutó élveszületések száma 17 %-kal, a 
halálozás 3 %-kal csökkent, a lakosságszám 2001-tıl közel 1%-al nıtt. 
 
ÁNTSZ Regionális Intézetének közremőködésével elkészítette 2007. decemberében a 
Keszthely-Hévízi Kistérség demográfiai és halálozási mutatóit tartalmazó beszámolót, melyet 
a képviselı testület és az Egészségügyi Bizottság elıtt bemutatott. A mortalitási és 
demográfiai adatok feldolgozását a Regionális Intézet végzi. Ez egy hosszú folyamat, 
melynek átfogó értékelését a szakmai megítélés szerint háromtól-öt évenként érdemes 
elvégezni. Az egészségügyi beszámolóban ezen adatokat a kistérségi intézet egyéb helyi 
adattal (közegészségügyi, járványügyi, védınıi, szőrıvizsgálati) kiegészítette. A Regionális 
Intézet az adatok feldolgozását kistérségi szinten végzi el, az ÁNTSZ az egészségügyi 
beszámolóját is kistérségi szinten készíti el. Jelenleg a Regionális Intézetben a 2006. évi 
adatok feldolgozása folyik. 
 
Az ANTSZ kistérségi statisztikai jelentése szerint a kistérségben – ahogy az Magyarország 
egészére és a régióra is jellemzı - az 1000 fıre jutó halálozások száma lényegesen 
meghaladja a születésekét. Az 1996-2005-ig tartó idıszakban az élve születések 1000 lakosra 
jutó száma közel 17%-kal, a halálozásoké 3%-kal csökkent. Az élve születések aránya a 
vizsgált tíz év elsı felében a régiós szintnek megfelelıen alakult, az ezredfordulótól alatta 
maradt. A kistérségben az 1000 fıre jutó halálozás a régiós átlag körül ingadozott.  
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13. sz. grafikon 
Élve születések és halálozások számának alakulása 

a Nyugat-dunántúli Régióban és a Keszthely-hévízi Kistérségben1996-2005 (1000 
lakosra) 

 
A kistérségben születéskor várható átlagos élettartam növekedett, ennek eredményeképpen a 
2005-ben született férfiak 3,4, míg a nık 2,6 évvel élnek hosszabb ideig, mint a húsz évvel 
korábban születettek. Így a férfiak átlagosan 68,8, a nık 77,4 évet élnek. Ez férfiak esetében 
kb. 0,3 évvel hosszabb élettartamot jelent a magyarországi átlaghoz képest, és 0,6 évvel 
rövidebbet a régiós átlaghoz képest. Nık esetében 0,4 évvel jelent hosszabb élettartamot az 
országos mutatókhoz viszonyítva, esetükben a régiós átlaghoz képest nincs különbség. Az 
Európa Unió adataihoz képest a kistérségben élı férfiak életesélye7,7 évvel, nıké 4,9 évvel 
kevesebb. 

14. sz. grafikon 
Születéskor várható átlagos élettartam férfiak és nık körében a Keszthely-hévízi 

Kistérségben, 1980-2002. 
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5.2. A vezetı halálokok 
 
A vezetı halálokok struktúrája ugyanaz, mint a magyarországi. A halálesetek jelentıs részét, 
több mint 50 %-át a szív- és érrendszeri betegségek, több mint 20 %-át a daganatok okozzák. 
A nemenkénti különbség a haláloki struktúrában, Zala megyében is jól megfigyelhetı.  
 
A nık esetében dominál és meghaladja a 60 %-ot a keringési rendszer miatti halálozás. 
Továbbra is magas a nıknél a daganatos halálozás, ami azért sajnálatos tény, mert e csoportba 
tartoznak a szőréssel megelızhetı daganatok is.  
 
A férfiaknál a keringési rendszer betegségei miatti halálokok alig több mint 40 %-ban 
szerepelnek. Tehát jóval alacsonyabb, mint a nıké. A férfiaknál magasabb a daganatok miatti 
halálokok aránya, de a nıkhöz viszonyítva mindösszesen 5 %. A férfiaknál magasabb a légzı 
rendszer és a külsı okok miatti halálokok súlya. Jóval magasabb a férfiaknál az 
emésztırendszer megbetegedései miatti halálokok aránya. 
 
A Keszthely és Hévíz kistérségben élık összhalálozása, férfiak esetén kedvezıbb az országos 
szintnél, nıknél ennek megfelelı azonban a tendenciák figyelmeztetıek. 
 
A magas vérnyomás, az agyi keringés betegségei és a rosszindulatú daganatok miatti korai 
halálozás férfiak körében 2000. óta nı. A légcsı, hörgı, tüdı rosszindulatú daganatai miatti 
korai halálozás az országos szinthez képest kedvezıbb, azonban az utóbbi években emelkedés 
tapasztalható. 
 
A vastagbél, és végbél rosszindulatú daganatai miatti korai halálozás mindkét nem esetében 
emelkedik, azonban még a régiós szintnél alacsonyabb. A gyomor rosszindulatú daganatai 
miatti korai halálozás mindkét nem vonatkozásában több mint kétszeresére nıtt, így az 
országos szintnél magasabb. A daganatos betegségben elhunytak 29 %-a olyan szőrhetı 
daganat miatt halt meg, melyek idıben történı felismeréssel, jó eséllyel gyógyítható lett 
volna. Alkoholos májbetegség miatti korai halálozás mindkét nem vonatkozásában csökkent, 
azonban a mutatók az országos átlagnál még mindig 20 %-kal magasabbak.  A szándékos 
önártalom miatti korai halálozás nık körében tartósan az országos átlagnál magasabb, 1996-
tól a másfélszeresére nıtt. 
 
A vezetı halálokok körében a régiós átlaghoz képest nagyobb súllyal van jelen a férfiaknál az 
emésztırendszer és a légzı-rendszer betegségei miatti halálozás, nık esetében a keringési 
rendszer betegségei miatti halálozás. A keringési rendszer betegségei miatti halálozás férfiak 
esetében jelentısen csökkent, de csak az utolsó vizsgált évben került az országos szint alá. 
Nık körében az országos átlag fölé emelkedett a halálozás, az utolsó évben némi csökkenés 
tapasztalható. A daganatok miatti korai halálozás férfiak esetében átmeneti javulás után ismét 
emelkedik, nık mutatói az országos szintnél kedvezıbbek. 
 
Az emésztırendszer betegségei miatti korai halálozás az ezredforduló óta a férfiaknál 
meredeken emelkedik, 2006-ban kb. másfélszerese az országos átlagnak. A nıi halálozás is 
lassú növekedést jelez. A kedvezıtlen adatok az alkoholos májbetegség okozta magas 
halandósággal hozhatók összefüggésbe. A légzı-rendszer betegségei miatti korai halálozás a 
férfiaknál csaknem 2x-ese az országos átlagnak, ugyanakkor a nıi halandóság több mint a 
felére csökkent. A külsı okai miatti korai halálozás férfiak esetében 2 év kivételével az 
országos szint felett maradt, és csak kisfokú csökkenést mutat a kedvezıen alakuló nıi 
halálozással szemben. 
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A népegészségügyi mutatókból levonható következtetés, hogy erısíteni kell a betegségek 
korai felismerését biztosító ellátó rendszereket. 
 
A Keszthely-hévízi Kistérségben átlagosan 660 ember hal meg évente. A mortalitás 
trendjében kedvezı folyamat zajlott a vizsgált idıszakban, ugyanis a kistérségben élık 
összhalálozása 15%-kal csökkent. A kedvezı trend mindkét nem esetében megfigyelhetı: 
férfiak körében 20%, nık esetében 11% a csökkenés mértéke. A kistérségben a férfiak 
csökkenı mortalitása az ezredfordulótól mind az országos, mind a régiós szintnél kedvezıbb. 
Nıknél kisebb fokú csökkenés után stagnált a halandóság, és az országos és a régiós 
értékekhez hasonlóan alakult.  
 

15. sz. grafikon 
Halandóság nemenkénti változása a 65 év alatti lakosság körében az Európai Unióban, 

Magyarországon, a Nyugat-dunántúli Régióban és a Keszthely-hévízi Kistérségben  
(1996-2005) SHA/100000 fı 

 
Az összhalálozás mind az aktív, mind az idıs korúak körében kedvezıen változott, azonban a 
45-64 éves férfiak halálozása a vizsgált idıszak utolsó két évében megemelkedett. Ezek a 
kedvezıtlen adatok ennek a korcsoportnak az esetleges veszélyeztetettségére utalhatnak. A 
vizsgált idıszakban a korai halálozás mértéke férfiak között 17%-kal, nıknél 29%-kal 
csökkent, és az utolsó években férfiaknál az országos átlaghoz, nıknél pedig a régiós átlaghoz 
hasonlóan alakult. Az EU-s összevetés során a nık esetében másfélszeres, férfiak körében 
kétszeres halálozási kockázat mutatkozik. 
 
A területi egyenlıtlenségek szerint a férfiak halálozása 10%-kal, a nıké 15%-kal, szignifikáns 
mértékben az országos átlagnál kedvezıbben alakult. A kistérségben a férfiak halálozásának 
51%-áért, a nık halálozásának 60%-áért a keringési rendszer betegségei a felelısek. Mindkét 
nem esetében második helyen a rosszindulatú daganatos megbetegedések, harmadik helyen a 
férfiaknál az emésztırendszer betegségei, nıknél egyéb betegségek szerepelnek. 
 
A korai halálozásban vezetı halálokok gyakoriság szerinti súlyozása ettıl jelentısen eltér, 
mivel a daganatos betegségek gyakorisága férfiak esetében majdnem eléri, nık esetében 
jelentısen meghaladja a keringésrendszeri halálokok gyakoriságát. A nık korai halálozásának 
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37%-át a rosszindulatú daganatos halálozások adják. Harmadik helyre, mindkét nem esetében 
az emésztırendszer betegségei kerültek. 
 
A csecsemıhalálozás alakulását vizsgálva a régióban tapasztalható csökkenı tendencia 1999-
ben megtörik, és meghaladja az országos 9,2 ezrelékes értéket. 2000-ben a legmagasabb, 
amikor a csecsemıhalandóság 10 ezrelékes határt is átlépi. Az átmeneti csökkenés után 2002-
ben már szintén magasabb, közel 8,5 ezrelékes értéket tapasztalunk, ezt kövezıen azonban a 
trend az országoshoz hasonlóan csökkenı, ám a halandóság szintje az országosnál valamivel 
kedvezıbb képet mutat. A kistérségekben az élveszületések számának évi ingadozását, annak 
torzító hatását 3 év adatainak összevonásával, mozgó átlagolással enyhítettük. Az így kapott 
csecsemıhalálozási arányszámok alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a Keszthely-
hévízi Kistérségben tartósan magasabb a csecsemıhalandóság mind az országos mind a régiós 
mutatókhoz képest.  
 
A Nyugat-dunántúli Régióban 2001-2005 között a külsı okokra visszavezethetı korai 
halálozás a haláloki struktúrában a férfiak között a 4. helyen, a nık között az 5. helyen állt. E 
haláloki csoport legnagyobb részét a jármőbalesetek és egyéb balesetek teszik ki, ezt követik 
a halállal végzıdı öngyilkosságok. A kistérségben a 65 év alattiak körében, évente átlagosan 
20 haláleset következik be külsı okokra visszavezethetı halálokok miatt. A kistérség 
halálozási viszonyainak elemzésekor megfigyelhetı, hogy a 65 év alatti korcsoportokban a 
férfiak halandósága jóval alacsonyabb az országos átlagnál, és a vizsgált idıszakban 
jelentısen csökkent, míg a nık halálozása csak kisfokban marad az országos szint alatt. 
Örvendetes, hogy a férfiak halálozása 35%-kal csökkent, azonban a nık esetében érdemi 
javulás nem mutatkozik. 
 
A kistérségben öngyilkosság miatt évente 8-10 férfi hal meg, 80%-a 65 év alatti, a nıknél 
összesen 1-3 haláleset következett be. Mindkét nemnél a legveszélyeztetettebbnek a 24-64 
éves korcsoport tekinthetı. Míg a férfiaknál a halálozás markánsan csökkenı trendő, nıknél 
másfélszeres emelkedés mutatható ki, azaz férfiak közt 42%-kal csökkent, nık közt 54%-kal 
nıtt a halálozás. Mindkét nem esetében a mutatók az országos szintnél kedvezıbbek. 
 
A kistérségben az alkoholfogyasztás okozta halálozás tekintetében a két nem közt négy-
ötszörös a halálozási különbség. 1996 óta a férfiak esetében nagyfokú javulás következett be, 
azonban a mutatók még mindig a régiós adatoknál magasabbak. A nıi halálozás a régiós 
mutatók felett stagnált. 
 
A kistérség lakosságának dohányzással összefüggésbe hozható korai halálozása férfiaknál 
közel 21%-os, nık esetében 40%-os csökkenést mutat. Sajnos a férfiaknál a kedvezı 
változásokat az utolsó években rosszabbodás váltotta fel, bár a mutatók még mindig az 
országos adatoknál kedvezıbbek maradtak. A nıi halálozás fokozatosan csökkent, így az 
országos és a régiós szinthez képesti kedvezıtlen helyzet megszőnt. A régió kistérségei 
körében a Keszthely-hévízi Kistérségi mutatók mindkét esetben a kedvezıbbek közé 
tartoznak. Férfiaknál 10%-kal, nıknél 29%-kal az országos alatti a halálozás, nıknél ez a 
különbség szignifikáns eltérést is jelent. Külön kiemelést érdemel, hogy a nagy kockázattal 
rendelkezı populációnak különösen a 45-59 év közöttiek tekinthetık. 
 
Az egészségügyi statisztikák és kutatások eredményeinek elemzése után levonható az a 
következtetés, hogy az egészség komplex hatások eredményeként jön létre – vagy vész el-, 
melyek között mindenképp meghatározó szerepe van a velünk született, öröklött 
tulajdonságokon kívül az életmódnak, valamint a környezeti hatásoknak. A gyógyítás egyik 
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legfontosabb tényezı az egészség gyors, eredményes és hatékony helyreállítása érdekében, de 
az egészség nem a gyógyításban keletkezik, és nem ott tőnik el. Az egészségi állapotot 
befolyásoló tényezık %-os megoszlását a 2. ábra mutatja. 
 

11%

19%

27%

43%

egészségügyi ellátás környezeti hatások genetikai tényezık életmód

 
Forrás: Országos Egészségfejlesztési Intézet 

 
Kiemeljük az életmód 43%, az eü. ellátás 11% mértékben felelıs az egészségért? Tegyük fel 
magunknak a kérdést: forrásaink, figyelmünk hány százalékát fordítjuk az egyes területekre? 
Van tennivalónk az életmód, a megelızés súlyának erısítésében! 
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5.3. A szakrendelésben és a háziorvosi ellátásban m egjelentek 
számának alakulása 
 

1000 lakosra jutó évi gyógykezelési vizsgálati esetek száma 
a szakrendelési ellátásban Keszthelyen 1990-2004. 

11. sz. grafikon 

 
 

A fenti grafikonon is szembetőnı az elmúlt évtizedben a gyógykezelési vizsgálati esetek 
számának drasztikus emelkedése. Az esetszám 15 év alatt közel ötszörösére emelkedett a 
városban. Az alábbi, a háziorvosi ellátásban megjelentek számának változását bemutató 
grafikon is azt mutatja, hogy a városban alacsonyabb a megbetegedések száma, mint a 
községekben, viszont az is egyértelmően látható, hogy az elmúlt másfél évtizedben az 
esetszám drasztikusan emelkedett mindkét településtípust nézve. 
 

12. sz. grafikon 
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5.4. Az Alapellátási Intézet által regisztrált megb etegedések 
 
Az alábbi táblázatban az Alapellátási Intézetben 2007. évben regisztrált betegek betegség 
szerinti megoszlását mutatjuk be. A táblázatból jól látszik a szív és érrendszeri betegségek, 
anyagcsere rendellenességek és daganatos betegségek dominanciája. Döbbenetes tény, hogy a 
megjelentek 1/3-ánál mértek magas vérnyomást, és 10-10%-ra tehetı a cukorbetegek és 
lipoprotein anyagcsere rendellenességben szenvedık aránya. (Megjegyzés: A megoszlások 
mintavétel alapján készültek, az arányok szemléltetése céljából). 
 

 
 
Az iskola-egészségügyi felmérés adatai szerint a 2008/2009. tanévben megvizsgált 1326 
gyermek közül 43,51% lúdtalpas, 41,93%-uk rendelkezik látásproblémával, 13,88% tartási 
rendellenességgel, 9,73%-uk allergiás.  
 
64 gyermeknél, azaz a megvizsgáltak közel 5%-ánál tapasztaltak iskolai teljesítményzavart, 
vagy magatartási és emocionális zavart. 
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5.5. Drog prevenció, iskolai adatfelvétel a veszély eztetett korban 
lévı diákok körében 
 
A Keszthelyi Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum a Nemzeti Drogmegelızési Intézet szakmai 
támogatásával 2009 nyarán vizsgálatot végzett a város általános és középiskolás diákjai 
körében. A vizsgálat célja az iskolai egészségfejlesztés – ezen belül kiemelten a 
drogprevenció jelenlegi helyzetérıl pontos, megbízható információkat szerezni, s a 
tapasztalatok alapján segíteni az iskolai megelızı munkát. Az adatfelvétel nem terjedt ki a 
drogérintettség mérésére, hiszen az országos epidemiológiai vizsgálatok és a közelmúltban 
készült regionális vizsgálat alapján a szerhasználók aránya jól becsülhetı. Ez alkalommal a 
prevenció iránti igények és szükségletek mérése volt a legfıbb szándékunk a veszélyeztetett 
korban lévık körében.  

Mottóul álljon itt Androulla Vassiliou európai uniós egészségügyi biztos fontos üzenete a jövı 
nemzedékének: „Szeretném, ha a fiatalok tevékenyen részt vennének az egészségüket érintı 
döntések meghozatalában. Arra szeretném bátorítani ıket, vállaljanak felelısséget 
döntéseikért és életmódjukért.”  

A vizsgálattal kettıs célunk volt. A KEF számára leíró és elemzı jellegő tanulmány készüljön 
a teljes lefedett területen folyó prevenciós munkáról, a fiatalok veszélyeztetettségének 
mértékérıl. Az anyag alapján a stratégia legfontosabb eleme tekintetében – a prevenció, 
megelızés területén – reális tervezés készíthetı. A tapasztalatok birtokában a KEF gyakorlati 
segítséget nyújthat az iskoláknak a helyi egészségfejlesztési terv elkészítésében. 
 
A tanulócsoportok különbözı szintő veszélyeztetettsége ismeretében, a prevenciós igények és 
szükségletek alapján az iskolai megelızı munka hosszabb távra tervezhetı. A drogproblémát 
meghaladva más egészségkárosító viselkedésmódok komplex megelızése is lehetıvé válik. 
 

5.5.1. A diákok prevenciós szükségletei 
 
 

5.5.1.1. Dohányzás 
 
A rendszeres, és erısen egészségkárosító magatartást (napi dohányzás) helytelenítık aránya 
jelentıs a fiatalok körében, de megjelenik egy csoport – az életkor növekedésével egyre 
jelentısebb arányban – amelyhez tartozók toleránsak a dohányosokkal, vagy éppen 
lekicsinylik a dohányzás veszélyeit. Nem bizonyíthatóan, de valószínő, hogy a már 
dohányzók vannak ezen a véleményen. 
 
A legutolsó HBSC („Iskoláskorúak egészségmagatartása”) vizsgálat során a 9. évfolyamon 
22%, a 11. évfolyamon 29,9%-os volt a naponta dohányzók aránya.  
 
Ezekben az iskolákban is jelentıs mértékőnek érezzük a toleráns csoport nagyságát, vagyis a 
dohányzás okait célszerő megismertetni a fiatalokkal és okozott ártalmaival többet kellene 
foglalkozni. Amíg az elsı cél elsısorban mentálhigiénés megközelítést igényel, a második cél 
elérése kifejezetten „ismeretátadó” módszerrel történhet. 
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5.5.1.2. Alkoholfogyasztás 
 
„Nem helytelenítem, ha évente berúgnak” állítással egyetért a nyolcadikosok 74, a tizedikesek 
81%-a. A heti berúgást sem helyteleníti a nyolcadikosok 14, a tizedikesek 26%-a. A 
részegséggel szembeni tolerancia mértéke igen kedvezıtlen jel, hiszen elıfordul – sok esetben 
többször is – az, hogy ilyen fiatalon is túlisszák magukat a diákok.  
 
Az NDI-ben történt vizsgálatok szerint egyszer sem volt részeg a nyolcadikosok 70 százaléka, 
a tízedikesek egyharmada, emellett tízbıl három nyolcadikos, és tízbıl hat tízedikes már 
legalább egyszer túlitta magát eddigi élete során.  Ugyancsak az NDI-ben folyt vizsgálatok 
alapján tudjuk azt, hogy az alacsonyabb érintettség mellett is a nyolcadikosok 3%, a 
tízedikeseknek pedig húsz százaléka már több mint kilenc alkalommal ivott többet a 
kelleténél. Tehát jellemzı a heti-hétvégi alkoholfogyasztás, s az is, hogy relatívan sokan, 
minden ötödik 16 éves diák rendszeresen sokat iszik, sokszor „többet a kelleténél”.  
 
A legveszélyesebb tendencia a rövid italok növekvı fogyasztása, amely a legkevésbé sem 
tekinthetı rekreációs, társasági italnak, inkább a „gyorsító” funkciója a jellemzı. Az illegális 
szerek használata mellett (vagy éppen azt megelızve) nagy gondot jelent az alkoholfogyasztás 
korai kezdete, és fıleg az, hogy az ivás jelentıs gyakorisággal az élvezeti hatás felett, a 
kedélyállapot és tudatállapot megváltoztatását is szolgálja.  
 
A megelızés rendkívül nehéz, hiszen legális szerrıl van szó, amelyet a „felnıtt társadalom” is 
jelentıs arányban elfogad, gyakorol, s a felnıtté válás folyamatában jelentıs állomás a 
dohányzással együtt.  
 
Nehezen elfogadható teendı ebben a korban a mérsékelt, a kulturált alkoholfogyasztásra való 
felkészítés. Ez éppoly nehéz, mint az absztinencia elfogadtatása. Lehetséges elérendı cél a 
minél késıbbi életkorra kitolni a fogyasztás kezdetét, s ehhez az okozott károk ismertetése 
mellett a túlzott alkoholfogyasztás okainak ismertetése is hozzátartozik. Azt nem lehet 
elégszer ismételni, hogy minden egészségkárosító magatartásforma azonos gyökerő, és 
kiegyensúlyozott személyiség esetében egyik sem fordulhat elı. Tehát a biztos jövıképő, 
tanulásban motivált, jó közérzető diákok, akik megfelelı konfliktuskezelési eszközökkel, 
megfelelı önértékeléssel bírnak védettnek bizonyulnak. A végsı cél ilyen habitusú diákok 
nevelése. Ennek lehetséges módszere a komplex egészségfejlesztési programok alkalmazása a 
teljes tanévben és minden évfolyamon. Ennek haszna az összes egészségkárosító magatartás – 
a különféle addikciók kialakulásának megelızése lehet.  
 

5.5.1.3. Szexualitás 
 
A diákok ezekben az iskolákban is úgy vélik, hogy szinte mindent tudnak a szexualitásról. 
(lásd. késıbbi táblázatunkat!) Magabiztosságuk ellenére tudjuk, hogy milyen mértékben 
tájékozatlanok a fiatalok a helyes szexuális magatartást illetıen.  
 
Az OEFI részére készült korábbi elemzésünk, de a mostani vizsgálatunk a fiatalok 
szexedukáció iránti igénye és szükséglete témában igazolta azt, hogy annak ellenére, hogy 
felkészültnek érzik magukat, s úgy vélik, hogy a szükséges ismeretek birtokában vannak, 
sokkal alacsonyabb az ismeretszintjük, mint az kívánatos lenne az egészséges és megfontolt 
szexuális élet megkezdéséhez.  
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Nem tudnak a szexuális úton terjedı betegségekrıl, az egészséges párkapcsolatokról, a 
párválasztás és családtervezés ideális módjáról, a nem kívánt terhesség elkerülésének 
módjairól.  
 
Ezek az ismeretek elsısorban az ıszinte és félelem nélküli légkörben történı beszélgetéseken 
adhatók át. Ha a pedagógus úgy érzi, hogy nem alkalmas erre a feladatra, akkor külsı 
szakember bevonása szükséges.  
 
Ma az iskolákban az a jellemzı gyakorlat, hogy a tankönyv erre vonatkozó fejezeteit kijelölik 
elolvasandó feladatnak, és ha további kérdéseik akadnak a fiataloknak, akkor azt „névtelen” 
levélben feltehetik a tanárnak, iskola-egészségügyi dolgozónak vagy egészségnevelınek. A 
téma iránti erıteljes érdeklıdés stigmatikus a diákok és a tanár részérıl egyaránt – 
kényelmetlen, kellemetlen érzéseket kelt. Pedig a szexuális egészség az életminıséget 
döntıen befolyásolja. Mindezekért igen fontosnak és mellızhetetlennek tartjuk az iskolai 
szexedukációt, ha a megfelelı légkörben – egyaránt ismeretátadó és készségfejlesztı 
formában valósul meg. Erre ezekben az iskolákban is szükség van.  
 

5.5.1.4. Illegális szerek használata 
 
A védettség – veszélyeztetettség arányai alapján az több iskolában a szerhasználat 
megelızését is szolgáló egészségfejlesztési program bevezetését javasoljuk. Ez alatt 
mentálhigiénés alapú, a részvételen, a csoport aktivitásán alapuló, teljes tanévben folyó, és 
minden évfolyamon, egymásra épült tematika alapján végzett egészségnevelési tevékenységet 
értünk. Ilyenek például a Csendes Éva nevével megismert „Életvezetési ismeretek”, az 
„Egészséges élet” tantárgy, hiszen ezek tematikája 8-12 évfolyamra kiterjedık, holisztikus 
szemléletőek, alkalmazott módszereik tekintetében az interaktivitáson alapulnak. Ezek 
elérhetık az iskolákhoz eljuttatott CD formátumon megjelentetett „Országos Drogprevenciós 
Adattár” oldalain.  
 
A veszélyeztetettség mértéke miatt úgy véljük, hogy a komplex egészségnevelési program 
részeként – a tanév során legalább 6-8 alkalommal – az illegális és legális kedély és 
tudatmódosító szerek használatával kell foglalkozni. A történeti áttekintést követıen 
eredményes módszernek tartjuk azt, hogy a szerhasználat okaival, a szerhasználók 
motivációival megismerkedjenek a diákok. Értsék meg az egyensúlyhiány okait: az életkori 
sajátosságokat, élménykeresés vágyát, a kíváncsiságot, a kortárs-hatást és fıként a probléma-
megoldási készségek, képességek hiányát. A döntést az övék, így a felelısség is a 
döntésükért. A programban a jogi-igazgatási ismeretek – így az érvényes törvények - 
ismertetése elkerülhetetlen. A legeredményesebb drogprevenció a komplex egészségnevelési 
programok alkalmazása.  
 
Emellett szükséges az is, hogy legalább egy pedagógus egészségnevelési tematikájú 
akkreditált képzésen vegyen részt, s legyen az iskolában drogügyi koordinátor képzésen részt 
vett munkatárs is. 
 
Az igazgatónak és a teljes tantestületnek támogatnia kell a programot, de a szülık motiválása 
és bevonása a programba elkerülhetetlen az eredményességhez. Szülıi értekezleten reálisan, 
nem félelmet keltve ismertetni kell a szülıkkel, hogy a tanév során több alkalommal szóba 
kerül a szerhasználat, s ha otthon ilyen kérdésekkel fordul a gyermekük hozzájuk, akkor ez ne 
okozzon problémát. 
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5.5.2. A diákok prevenciós igényei 
 
A diákok igényeinek és szükségleteinek megismerése egyaránt fontos a prevenciós munka 
tervezéséhez. A szükségleteket a vizsgálatot végzık határozzák meg a diákok válaszai, 
ismeretszintje és attitődjei alapján – míg az igényeikrıl maguk nyilatkoznak. A kérdıívben az 
egészségnevelés különbözı részterületeire kérdeztünk, méghozzá háromféle módon. 
Mennyire érdeklıdnek a téma iránt, milyennek minısítik ismereteik szintjét és kitıl 
fogadnának el tanácsot e témákban? Számunkra azok a területek érdekesek, amelyek iránt 
nagy érdeklıdés és egyben alacsony ismeretszint a jellemzı. (A szexualitással és a drogokkal 
kapcsolatos érdeklıdés és ismeretszint kiegészíti az elızıekben leírtakat.) 
 
A korszerő táplálkozás, a környezetvédelem és a törvények, büntetendı tettek iránti 
érdeklıdés csekélynek mondható – bár mindegyik kategóriában 15-30%-os érdeklıdés azért 
látható. Ezek messze elmaradnak a táblázatban látható kiemelkedı érdeklıdéssel jellemezhetı 
életvezetési ismeretekhez képest.  
 
A pár és társkapcsolatok alakításának nehézségei ebben az életkorban a figyelem 
középpontjában állnak, és támogatást, segítséget igényelnek. Ezeket a készségeket, 
képességeket csak a legeredményesebb prevenciós módszerekkel lehet átadni, illetve 
megszerezni. Ez a tény önmagában igazolja azt, hogy a nem vagy kevésbé veszélyeztetett 
tanulócsoportokban is erıs igény mutatkozik a mentálhigiénés alapú, holisztikus szemlélető 
prevenciós programok bevezetésére.  
 
A jellemzı érdeklıdés mértéke és a hozzá kapcsolódó hiányos ismeretek százalékos mértéke 
a két évfolyam tanulói körében:  
 
Témakör 8. évfolyam 10. évfolyam 
 Érdekel Semmit+ 

kevesebbet 
Érdekel Semmit+ 

kevesebbet 
Szex 92 29 97 29 
Különbözı emberekkel hogy 
értem meg magam 

49 56 50 52 

Párkapcsolatok, boldog családi 
élet 

93 53 96 52 

Kiegyensúlyozott boldog élet 94 59 95 53 
Drog 45 59 55 58 
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6. Összefoglaló megállapítások 
 
Az az általános vélemény mi szerint a keszthelyi lakosság általános egészségügyi állapota 
teljesen leképezi az országos tendenciákat, mint az ANTSZ felmérése mint a mi felmérésünk 
szerint fenntartásokkal kezelendı. Vannak olyan területek, ahol az átlagosnál jobb a lakosság 
állapota (pl. a rosszindulatú daganatok miatti korai elhalálozás a férfiak körében kedvezıbb az 
országos átlagnál). De vannak azonban olyan statisztikai adatok, pl. ha a gyomor 
rosszindulatú daganatok számát nézzük, amelyek az országos szintnél magasabbak. (Viszont a 
kis esetszámok miatt ez nem jelent szignifikáns eltérést. A térségünkre jellemzı a 
viszonylagosan magas alkoholfüggık száma és nagyon sok a férfiak között a szorongásos 
eredető betegség, ami aztán többek között pszicho-szomatikus betegségekhez pl. 
gyomorfekélyhez vezet. Keszthelyen a lakosság mentális állapota folyamatosan romlik, ami 
visszavezethetı a folyamatosan emelkedı munkahelyi stresszre.) A környezetünk tekintetében 
az országos átlagnál jobb állapotról beszélhetünk (környezetszennyezés, a levegı-, talaj-, 
vízszennyezés sokkal kedvezıbb közegészségügyi szempontból, mint az országos kép). 
 
A férfiak magasabb aránya dohányzik, mint a nık esetében (megkérdezett nık 34,8%-a 
dohányzik, a férfiaknál ez az arány 44,15%). Figyelmeztetı értékő hogy a fiatal 30 év alatti 
férfiak körében nagyon nagyarányú a dohányosok száma - három férfiból átlagosan kettı 
(68,8%-uk) dohányzik. Ez a növekedés a fiatalabb korosztálynál annak ellenére történik, hogy 
a dohányzás visszaszorítása országos program, és az interjúalanyaink szinte mindegyike 
említette, hogy komoly korlátozásokat vezettek be intézményükben ezen a területen.  
 
Az alkoholfogyasztás tekintetében 66,3% alkalmilag, 12,3% minden nap fogyaszt alkoholt. 
Ezt a magas számadatot az interjúalanyaink is alátámasztották véleményükkel összefüggésbe 
hozva ezt a környéken levı szılıtermesztés hagyományával. Ugyanakkor figyelembe kell 
venni a fiatalok megváltozott szokásait is, amelyek a tömény italok iránti érdeklıdésük 
megnövekedésével jár, illetve a hétvégi bulik szinte kötelezı lerészegedésével. 
 
A válaszadóink 43,5%-ának volt valamilyen alapbetegsége. A megkérdezettek nagyon magas 
száma szed rendszeresen gyógyszert (54%-uk). 24%-uk rendszeresen úgy szed gyógyszert, 
hogy véleménye szerint nincs szüksége rendszeres orvosi ellenırzésre. 
 
Saját bevallásuk szerint mindkét nemnél a túlsúly okoz gyakoribb problémát (férfiaknál 
42,9%, nıknél 47,7% esetében). Nem lehet ezek után csodálkozni a keringési betegségek 
nagy számú elıfordulásán - a betegek 46,74 %-a ebben szenved, még cukorbetegségben 
további 11,96%-uk. 
 
A lakosság szőrıvizsgálat ismertsége bizonyos esetekben átlagosnak, többségében gyengének 
mondható. A tüdıszőrésen (97,5%) és a méhnyakrákszőrésen (48,5%) kívül az összes többit a 
lakosság alig ismeri, vagy nem tesz említést róla. A mammográfia vizsgálatot csak 23,3%-uk 
említette, hogy ismeri, tud róla, hogy van ilyen, az egyéb szőrıvizsgálatok ismertsége csupán 
14,1%-nál kisebb arányú volt. 
 
A megkérdezettek 58,3% azt gondolja, hogy az önkormányzatnak további változásokat, 
intézkedéseket kellene eszközölnie az egészségügy területén. Ezek nagyon széles skálán 
mozognak, a védıoltások támogatásának szükségszerőségétıl és a szőrések ingyenessé 
tételétıl, több sportlétesítmény és program biztosításán át, a rendelıintézet fejlesztéséig. Az 
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interjúk készítésénél, illetve a kérdıíves lekérdezések során a legtöbbször említett fejlesztési 
igény a fedet uszoda építése volt.  
 
A megkérdezettek elégedettségségét az egészségügyi intézményekkel 1-5 pont közötti skálán 
mértük, ahol az 1-es a legrosszabb, az 5-ös a legjobb értéket jelentette. A felmérés eredménye 
szerint a házi orvosi szolgálattal voltak a legelégedettebbek átlagban 3,85 pontra értékelték. 
Ezt követte 3,71-gyel a védınıi szolgálat (aminél 21,5% nem válaszolt, mivel nincs 
tapasztalata), 3,63 illetve 3,48 pontot kapott átlagban az ANTSZ és a szakorvosi ellátás a 
munkájára. A sort a kórház zárta, melynek munkájával kevesebb, mint 50%-ban voltak 
elégedettek a válaszadók a 2008-as felméréskor. A kórház átlagos pontszáma 2,95.  
A kórház esetében az interjúk során elmondottak – az orvosok, nıvérek túlterheltsége, az 
elégedetlen finanszírozásból adódó egyéb hiányosságok, jól tükrözıdnek a lakossági 
véleményekben.  
 
Megállapítható továbbá, hogy a keszthelyi lakosság túl sokat dolgozik. A keszthelyi felnıtt 
lakosság átlagosan 8,54 órát dolgozik hétköznap, míg hétvégén 5,59 órát tölt el munkával. 
 
A lakosság üdülési szokásait vizsgálva, bár sokkal jobbak az országos átlagnál – átlagosan 1,5 
alkalommal üdülnek a keszthelyi lakosok, átlagban 5,4 napot – mégis nagy különbségeket 
takarnak, mivel pl. 17,2 %-uk soha nem megy el üdülni.  
 
Összefoglalásként megállapítható, hogy Keszthely városában: 
 
• A városban élık összhalálozása férfiak esetén kedvezıbb, nıknél az országos szintnek 

megfelelı. 
• A szíverek betegségei miatti korai halálozás férfiak körében az országos átlagnál 

magasabb. 
• A hipertónia és cerebrovaszkuláris betegségek miatti korai halálozás férfiak körében 

2000 óta nı. 
•  A rosszindulatú daganatok miatti korai halálozás férfiak körében 2000 óta nı. 
•  A légcsı, hörgı, tüdı rosszindulatú daganatai miatti korai halálozás az országos 

szinthez képest kedvezıbb, azonban az utóbbi években emelkedés tapasztalható.  
•  A vastagbél, és végbél rosszindulatú daganatai miatti korai halálozás mindkét nem 

esetében emelkedik, azonban még a régiós szintnél alacsonyabb. 
• Gyomor rosszindulatú daganatai miatti korai halálozás mindkét nem vonatkozásában 

több mint kétszeresére nıtt, az országos szintnél magasabb. Azonban a kis esetszámok 
miatt ez szignifikáns eltérést nem jelent (utolsó 5 évben 14 férfi és 6 nıi haláleset). 

• Alkoholos májbetegség miatti korai halálozás mindkét nem vonatkozásában csökkent, 
azonban a mutatók az országos átlagnál még mindig 20%-kal magasabbak. 

• A szándékos önártalom miatti korai halálozás nık körében tartósan az országos átlagnál 
magasabb, a vizsgált idıszakban másfélszeresére nıtt, az eltérés nem szignifikáns (utolsó 
5 évben 11 eset).  

• Dohányzással összefüggı korai halálozás férfiak körében a csökkenı tendencia 
növekedésbe fordult. 

• Az elsıdleges prevenció által befolyásolható korai halálozás a férfiak esetében az utóbbi 
években növekedett, és az országos szintet meghaladja.    

• A halálozások 37%-a dohányzással összefüggésbe hozható halálozás. 
• A halálozások 43%-a elsıdleges prevenció által befolyásolható. 
• A halálozások 11%-a gyógyító megelızı ellátással befolyásolható. 
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• A daganatos betegségben elhunytak 29%-a olyan – szőrhetı –daganatok miatt halt meg, 
melyek idıben történı felismeréssel, jó eséllyel gyógyíthatóak lettek volna. 

 
Fentiek jól mutatják, melyek azok az irányok, melyre intézkedési terv kidolgozása szükséges. 
Összességében egy komplex fejlesztési programba integrált, egészséget támogató szakmaközi 
együttmőködésen alapuló program megvalósítása hozhat eredményt, melyben kiemelt 
hangsúlyt kell kapni a szív-erek, agyi erek, a magas vérnyomás betegség, a légcsı, hörgı, 
tüdı rosszindulatú daganatai, az emésztırendszer rosszindulatú daganatai megelızésének, 
gyógyításának és rehabilitációjának. Az alkoholos májbetegség és a szándékos önártalom 
miatt magas korai halálozás a lakosság lelki egészségének megırzésére, annak segítésére 
hívja fel a figyelmet. Ezért a komplex programban mentálhigiénés programok fejlesztésének 
és támogatásának feltétlenül szerepet kell kapnia.  
 
Végezetül sorra vesszük a helyzetelemzés során felmerült problémákat, és utalunk azok 
megoldási szintjére.  
 
Erısségek Gyengeségek 
 
� Szakemberek elkötelezettsége 
� Szaktudás megléte 
� Infrastrukturális háttér 
� Egészségügyi civil szervezetek 

tevékenysége 

  
� Egyéni és szervezeti érdekek elıtérbe 

állítása. 
� Kedvezıtlen demográfiai mutatók, 

elvándorlás 
� Egészségi állapot negatív tendenciái 
� Szolgáltatások, programok 

párhuzamossága 
 

Lehetıségek Veszélyek 
 
� Az Önkormányzat erıteljesebb 

szerepvállalása 
� További intézmények, civilek bevonása.  
� „Ütemterv, Tevékenységkataszter”  

létrehozása 
� Felülvizsgálható egészségfejlesztési 

koncepció 
� Helyi média aktív részvétele 
� Pályázati támogatások 
� Iskolai/munkahelyi egészségfejlesztési 

stratégiák 
� Egészségügyi civil szervezetek 

tevékenysége 
� Prevenciós ház, prevenciós projektiroda 

létrehozás 
 

 
� Forráshiány/elvonás 
� Kampányszerő programok 
� Kompetenciahatárok átlépése 
� Kiégés 
� Idıhiány, szervezetek, szakemberek 

leterheltsége 
� A szolgáltatások, programok hosszú távú 

fenntarthatósága nem biztosított. 
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7. Az egészségfejlesztés célkit őzései, egészségterv 
 
Az egészséges népesség a jövı Keszthelyének alappillére. Bár közösségi szinten az 
eredmények nem mutatkoznak rövid rávon (azonban ez az egyén szintjén lehetséges!), a 
befektetést ma kell megtenni. Az egészség, mint érték szemléletnek az „anyatejjel” kell a 
gyermekbe ivódnia; a beavatkozásoknak az élet minden területére ki kell terjednie. 
 

Általános alapelvek az egészségügyi fejlesztés során: 

1. A biztonság, a folyamatos mőködés és garantált, számon kérhetı minıség elve, 
ami azt jelenti, hogy az egészségügyi ellátórendszer mőködtetésében az állampolgárok 
biztonságtudata, az egészségi állapot javítása érdekében elsıdleges szempont az ellátás 
folyamatos, biztonságos mőködésének biztosítása, az ellátások számon kérhetı minıségének 
garantálása. 

2. Az igazságosság és esélyegyenlıség elve, 
 az Önkormányzatok felelısségi szintjén a gyakorlatban az alábbiakat jelenti: 

- a szolgáltatásokhoz való térbeli és idıbeli hozzáférés esélyének egyenlıségét, 
- egyes társadalmi csoportok és az 
- egyes betegcsoportok gyógyulási esélyeinek közelítését. 

3. Az emberi méltóság, a személyiségi jogok tisztelete, 
ami azt jelenti, hogy az ellátások szervezése, az ellátórendszer kialakítása és felügyelete  
maximálisan tekintetbe veszi a emberi méltóság, a személyiségi jogok tiszteletét, és kiemelt 
figyelmet fordít a betegek jogainak érvényesülésére. 

4. A regionalitásra épülı progresszivitás elve, 
ami azt jelenti, hogy egy osztott feladatú ellátórendszerben minden beteg a betegségének 
megfelelıen az ellátórendszernek azon a szintjén részesül a megfelelı ellátásban, ahol azt a 
szakmai szabályok indokolttá teszik. Ez feltételezi: 

- hierarchizált szerkezető, rendezett viszonyú, eltérı feladatú és erıforrás-igényő 
intézmények alkotnak egymásra-épülı rendszert, 

- megfelelı kompetenciák vannak meghatározva az egyes intézmények számára, 
- a szükséges területeken erıs beutalási rend érvényesül. 

5. A lakosság-közeliség elve, 
ami azt jelenti, hogy az ellátásszervezésben a betegközpontúság dominál, részint a lakosság 
közeli szintek (elsısorban az ambuláns ellátások) megerısítésével, részint a szolgáltatásoknak 
a beteghez való juttatásával (házi szakápolás, otthoni ellátás, stb.). 

6. Folyamatos fejlesztés elve, 
ami azt jelenti, hogy a szükségletek és a lehetıségek egyidejő mérlegelése alapján a 
fejlesztések idıbeli megvalósítása mind szakmai, mint területi értelemben ütemezettek. 

7. Komplexitás elve, 
ami azt jelenti, hogy az intézményrendszerben is érvényesül a komplexitás elve, azaz 
megvalósul a szociális és az egészségügyi ellátások intézmények egymásra épülı 
együttmőködı rendszere. 
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8. A szektorsemlegesség és partnerség elve, 
ami azt jelenti, hogy együttesen érvényesülnek az alábbi fogalmak: 

- partnerség 
- többszektorúság (szektorsemlegesség) 
- osztott rendszerőség elve (több közszolgáltatásra kötelezett, több tulajdonos 

szabályozott együttmőködése) 
Egy osztott tulajdonviszonyú és osztott felelısségő rendszer mőködtetése csak a fenti elvek, 
ami azt jelenti, hogy az ellátás önkormányzati felelıssége mellett az ellátásban nem-
önkormányzati szereplık is szerepet vállalhatnak. 

9. Konszenzus elve, 
ami azt jelenti, hogy az ellátásért felelıs önkormányzatok és más közszolgáltatásra kötelezett 
intézménytulajdonosok döntéseiket konszenzus alapján hozzák meg, és az Önkormányzatok 
mőködtetik ennek intézményrendszerét is, a Regionális Egészségügyi Tanácsot (RET). 

10. Nyilvánosság elve, 
ami az jelenti, hogy az ellátó rendszer fejlesztése, a közfinanszírozásban résztvevı 
intézmények mőködése a szakmai, a döntéshozói és a laikus nyilvánosság elıtt átlátható 
módon történik. 

11. Prevenció-központúság elve, 
ami azt jelenti, hogy az ellátásszervezésben a megelızés és a betegségek korai felismerése, 
mint szemlélet és gyakorlat a modern gyógyászatnak megfelelı értelmezést kap. Mindez az 
elsıdleges (kialakulás megelızése), másodlagos (betegség hatásainak csökkentése) és 
harmadlagos (szövıdmények csökkentése) megelızés egyenrangú fontosságát jelenti. Mindez 
természetesen a prevenció, kuráció (kezelés) és rehabilitáció optimális arányának a 
helyreállítását is jelenti. 
 
Csak az egészségügyi ellátórendszeren keresztül nem lehet megfelelı prevenciós munkát 
végezni, szakmaközi összefogásra van szükség. 

12. Választás szabadságának elve, 
ami azt jelenti, hogy az ésszerő betegirányítás, a szakmai szabályok és a progresszivitás 
elvének érvényesítése mellett biztosítani kell a szolgáltatások versenyét, sokszínőségét, a 
beteg választási szabadságát. 

 

7.1. Általános célok 
 
A népbetegségek megelızése már nem csak az egészségügyi alapellátás feladata. Igaz, hogy a 
praxisokban folyamatosan zajlik az egészségmegırzést célzó munka (tanácsadás; rizikófaktor 
szőrés; gondozás, bizonyos betegségcsoportokban védıoltások alkalmazása, soron kívüli 
szőrése), de ez ma már nem elég. A betegellátás és adminisztráció folyamatos terhe mellett 
aligha jut minderre elég idı. Szükség a közösségi színterek, oktatási intézmények, 
munkahelyek; valamint a szakellátás és a társszakmák (védını, pszichológus, tanár, pap, 
szociális munkás,) kapacitásának bevonására is. Az eü. alapellátás hozzáférését rontja, hogy 
kb. a leadott kártyák 40%-a jelenik meg valamely rendszerességgel; a többieket máshol kell 
elérni, máshogy kell megközelíteni. 
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A prevenciós munka részeként egyre többen élnek az ingyenes, vagy a térítés ellenében 
kérhetı - esetlegesen önkormányzati finanszírozásból szociális alapon ingyenesen biztosított - 
védıoltásokkal (influenza, pneumococcus okozta tüdıgyulladás, kullancs okozta 
agyhártyagyulladás, meningococcus által okozott megbetegedés, rota vírus okozta hasmenés 
elleni stb.) 
 
A legtöbb embert érintı, népbetegségnek számító területekre kell helyezni a figyelmet, így a 
szív-és érrendszeri, daganatos betegségek kockázatának csökkentésére, érszőkületes 
megbetegedésekre és ezzel összefüggésben érdemes lehet figyelmet fordítani a krónikus, 
gyógyíthatatlan betegek hozzátartozóinak képzésére. 
 
A lakosság mentális állapota a jelenlegi társadalmi - gazdasági bizonytalanság, és a 
munkanélküliek számának folyamatos emelkedése miatt egyre inkább romló tendenciát mutat. 
 
Keszthelyen és környékén nem megoldott bizonyos pszichiátriai betegségek kezelése 
(szorongás, pánik betegség), egy Szorongás Ambulancia létrehozása csökkenthetné a 
preszuicid fázisban lévı betegek körében az öngyilkosságok számát. 
 
A lakosság egészségi állapotát jelentısen befolyásolja a táplálkozás minısége, mennyisége. 
Az egészségtelen táplálkozásnak az egyik lehetséges oka a multi cégeknél olcsón 
megvásárolható rossz minıségő táplálék. Az önkormányzat segíthetné ösztönözni a helyi 
gazdálkodókat, megszervezni például – más helységekben már szervezıdı BIO piac 
létrehozását. Érdemes lehet a már mőködı éttermeket motiválni, illetve bevonni az egészséges 
táplálkozás népszerősítésébe (pl.: ingyenesen egészséges táplálék kiosztása, ingyen 
reklámként is szolgálva). 
 
Különös figyelmet kell fordítani a fiatalok (általános iskolások) között megjelenı – 
mozgáshiányra és rossz táplálkozási szokásokra visszavezethetı elhízott gyermekekre. 
Mozgás lehetıséget már az óvodás korban biztosítani kellene. Fontos lenne rendszeres 
használatra, fedett uszodát valamennyi réteg számára elérhetıvé tenni, illetve a középkorú és 
idısebb nık részére intim tornát megszervezni az incontinentia megelızésére. 
 
Hangsúlyt kell helyezni az óvodai, általános iskolai étkeztetés minıségére (megfelelı 
alapanyagok gyümölcsök, zöldségek felhasználása, biztosítása). Javasolt felvilágosító 
elıadásokat megszervezni az iskolákban és felnıtteknek egyaránt, a megszokott témákon 
(dohányzás, fogamzásgátlás, egészséges táplálkozás, stb.) kívül az alapvetı egészségügyi 
fogalmak, módszerek tisztázása céljából például az alábbi területeket érintve: 
- házipatika, leggyakrabban használt gyógyszerek megismerése, lázcsillapítás technikái, 
- hagyományos kezelések, népi gyógymódok: főben- fában van az orvosság, 
- kisállattartás veszélyei, állatról emberre átvihetı betegségek, stb. 
 
A hatékony és fenntartható eredményt produkáló szervezés tekintetében – természetesen a 
helyi viszonyokra való adaptáció után - lehetséges mintaként állhat elıttünk 
Hódmezıvásárhely, az „Egészséges Vásárhely Program” példája. 
 
Felismerve a kor kihívását, a település hatékony programba kezdett. A feladat mennyiségére 
és szerteágazó voltára tekintettel központi szervként mőködı programirodát állított fel a 
feladatok szervezésére, pályázati és egyéb források felkutatására, az önkormányzat által 
biztosított költségvetés kezelésére, a kormányzati népegészségügyi politika figyelésére, 
kapcsolattartásra a célcsoportok tagjaival és a bevonható szervezetekkel, felelısökkel; a 
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folyamat követésére és monitorozására. A feladatokat a közösségekben való részvétel 
(oktatás, munkahely), ezen belül nemi és életkor szerinti csoportosításban határozták meg. A 
négy fı akcióterület: 1. szervezett oktatásban résztvevık programjai, 2. aktív korú 
munkavállalók programjai, 3. teljes lakosság programjai, 4. nyugdíjasok programjai. Mindezt 
hatékony kommunikációs terv segíti.  
 
Az Országos Alapellátási Szövetség keszthelyi alapítású és szervezéső országos szervezet. 
Egyesítve az egészségügyi és szociális ellátás szereplıit és fenntartóit, kiemelt céljai között 
szerepel az egészségmegırzés és nevelés. Több helyen mőködtet prevenciós programokat. 
Tagjai egymást segítve erısítik a helyi feladatmegoldásokat. A jogszabály alkotási folyamat 
civil tagjaként lehetısége, hogy jelezze a települések valós gondjait és igényeit az 
Országgyőlés felé. Elnöke keszthelyi szakember, akinek hivatása, hogy a Szövetség adta 
elınyök minél teljesebb formájukban jussanak érvényre városunkban is. A szövetség tagja az 
Alapellátási Intézet.  
 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Irodája 1986-ban indította el “Egészséges 
Városok project” néven azt az új európai önkormányzati népegészségügyi programját, 
melynek immár harmadik ötéves ciklusában vannak azok az un. “projectvárosok”, amelyek 
önkormányzatuk döntéshozóinak akaratából és feladatvállalásából adódóan közvetlen 
kapcsolatot tartanak fenn a WHO európai (Koppenhágai) központjával az Egészséges 
Városok projectben való részvételüket illetıen. 1998 óta a WHO minden európai 
tagállamának lehetısége van bizonyos számú projectvárossal nevezni a nemzetközi 
programban való részvételre. Jelenleg Magyarországnak négy helye van a WHO 
kvótarendszerében, melybıl eddig Gyır, és Pécs városai azok, amelyek a WHO által 
támasztott szigorú szerzıdéses követelményeket vállalni tudták. 
 

 
Az európai Egészséges Városok mozgalom 1986-os indulását követıen néhány éven belül 
megfogalmazódott az a szándék a WHO részérıl, hogy a nemzetközi mozgalomban részt 
vevı projectvárosok országaikon belül is vállaljanak hálózatépítı szerepet, és hozzanak létre 
Egészséges Városok Nemzeti Hálózatokat azon településekkel, melyek - ha nem is 
projectvárosi szinten, de az átlagosnál mégis nagyobb elkötelezettséget és tenni akarást 
mutatnak polgáraik egészségét javítandó tevékenységek terén. 
 

Így alakult meg 1989-ben az egészséges Városok Magyarországi Hálózata, majd 1992-ben tíz 
alapító taggal az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége.  
 
Tagjaik szintén számos preventív program és projekt megvalósítói, egymást segítı 
hálózatban. Keszthely már nem tagja e szövetségnek. 
 
Szintén jó szemléletet, támpontot adhat a programok tervezéséhez az Egészség Évtizedének 
Népegészségügyi Programjának szem elıtt tartása, országos megvalósulásának követése is. 
Valamennyi témakörhöz pályázatok, projektek kapcsolódnak, melyek közül több példát, 
lehetıséget jelenthet városunk számára is. E program keretében megvalósult (és 
természetesen tervezhetı, pályázható programok) az alábbi csoportokba oszthatók: 
 

I.  Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása 
 
Alprogramok: 
Egészséges ifjúság 
Idısek egészségi állapotának javítása 
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Esélyegyenlıség az egészségért 
Egészségfejlesztés a mindennapi élet szinterein 
 

II.  Egészséges életmód programja, az emberi egészség kockázati tényezıinek 
csökkentése 

 
Alprogramok: 
Dohányzás visszaszorítása 
Az alkohol és drogmegelızés 
Egészséges táplálkozás és élelmiszerbiztonság 
Aktív testmozgás elterjesztése 
Közegészségügyi és járványügyi biztonság 
Környezet-egészségügyi Akciók 
 

III.  Az elkerülhetı halálozások, megbetegedések, fogyatékosság 
megelızése 

 
Alprogramok: 
Koszorúér- és agyér betegségek okozta megbetegedések, halálozások visszaszorítása 
Daganatos megbetegedések visszaszorítása 
A lelki egészség megerısítése 
Mozgásszervi betegségek csökkentése 
HIV/AIDS megelızés 
 

IV.  Az egészségügyi és népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése az egészségi 
állapot javítása érdekében 

 
Alprogramok: 
Népegészségügyi szőrıvizsgálatok 
Ellátásfejlesztés 
Erıforrás fejlesztés 
Monitorozás-informatika 
 
A keszthelyi mutatókat ismerve városunkban is szükséges a meglévı szőrések, programok 
erısítése, egységbe szervezése. Szükség van azonban újakra is, mint  

• dohányzásleszoktató programok szervezése, támogatása;  
• méhnyakrák elleni oltás támogatása serdülık számára,  
• férfiak egészségnapja,  
• életmódváltó munkahelyi csapatversenyek,  
• mindennapi testnevelés iskolai programja,  
• túlsúlyos gyermekek számára speciális programok;  
• nem kötelezı védıoltások beadásának támogatása rászorultsági, vagy célcsoport 

alapján (kullancs, bárányhimlı, agyhártyagyulladás) 
• szervezett, csoportos szájüregi daganat szőrés;  
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• pszichés-mentálhigiénés tanácsadás szervezése aktív korúak részére, e területen egyéni 
és csoport terápia lehetıségének megteremtése. 

 
A Világnapok, akciónapok szintén bekapcsolhatják városunkat egyfajta egészséges 
mozgalomba, azonban ezek hatékonysága és helyi mozgósító ereje kisebb településeken 
elızetes becslést igényel. Helyi kötıdéső és jelentıségő rendezvények, akcióprogramok 
vonzóbbak lehetnek a lakosság számára. Óvodai, iskolai akcióprogramok sikerrel zajlanak 
városunkban. Jó lenne „keszthelyi öntudatot, összetartozást” kifejezı programok szervezése 
is. 
 
Fentiek összegzéseként megállapítható, hogy kiemelt figyelmet a legtöbb embert érintı 
népbetegségek kockázatának csökkentésére, a gyermekek egészségvédelmére, 
egészségfejlesztésére, és a lelki egészség megırzésének elısegítésére kell fordítani 
napjainkban. 
 

7.2. Az egészségfejlesztési program(egészségterv) c élrendszere 
 
A program hosszú távú célja és indokoltsága:  
 

-  „Legfıbb érték az ember”, amelynek alapja az egészség. Egészségtudatos 
gondolkodás erısítése döntéshozóknál, lakosságnál. Dzsakartai nyilatkozat 
gyakorlatba léptetése. Szemléletformálás pl: Az egészség elsısorban nem az 
intézmény, hanem az egyén felelıssége; fenntarthatóság eszménye nélkül feléljük 
természeti javainkat,… 

 
- Társadalmi egyenlıtlenségek csökkentése. 
 
- Interperszonális közösségek szerepének erısítése. Civil-felelısség és gondolkodásmód; 

civil szervezıdések katalizálása. Indok: az egyén felelısségének erısítése szükséges 
akkor, amikor a „ gondoskodó állam” eszméje és a hagyományos nagycsaládos modell 
szétesıben van. 

 
- Politikai döntések, gazdasági és társadalmi változások hatásának vizsgálata az 

egészségi állapotra, esélyegyenlıségre. Egészségre gyakorolt hatások általi vezérlés 
segítése. 

 
- Döntéshozók felelısségének erısítése a rájuk bízottak egészségének, életének 

megırzésében. Döntéshozók motiválása és döntéseik célrendszerbe állításának 
motiválása a „legnagyobb érték az ember” mottó jegyében. 

 
- Egészségtudatos magatartás ösztönzése, társadalmi tudatformálás a prevenciós 

tevékenységekhez kapcsolódóan. Kapjon ez nagyobb hangsúlyt az oktatásban is. 
 

- Lakosság életminıségének, egészségi állapotának, közérzetének javítása, ismereteinek 
bıvítése. Indoka a helyi lakosság érdekében közelítés szükségessége az EU-s átlaghoz 
a várható élettartam és a jó közérzet érdekében.  

 
- A hazai népegészségügyi stratégiához való illeszkedés elısegítése, tapasztalatcsere. 

Egészség évtizedének programjához való igazítása a helyi kezdeményezéseknek. 



 96 

 
- A lakosság minden rétege számára fontos, hogy a szabadidı hasznos és egészséges 

eltöltésére újabb lehetıségeket – színterek, programok – biztosítsunk, a lakossági 
igényeknek megfelelıen. Törekednünk kell arra, hogy a programok rendszeres 
résztvevıin kívül olyan személyek is bevonásra kerüljenek, akik eddig nem látogatták 
a közösségi rendezvényeket. 

 
- Fiatalkorúak számára elérhetıvé tenni az egészséges életmód, egészségtudatos 

magatartás kialakításának feltételeit. Ehhez hatékony, szakmaközi iskola és 
ifjúságvédelmi hálózat kialakítása. 

 
- Munkavállalók számára „egészséges munkahely” programok indítása. Foglalkoztatók, 

munkavédelmi és foglalkozás- egészségügyi szakemberek felelısségének és 
aktivitásának erısítése a dolgozók egészségvédelme érdekében. Hatékony motivációs 
rendszer kidolgozása a munkavállalók számára, hogy saját egészségük védelmében 
maguk is aktívan közremőködjenek. Munkahelyi egészség, munkakörnyezeti egészség 
(második otthonunk!) javítása példamutató munkahelyi egészségtervek 
kidolgozásának és elterjedésének támogatásával 

 
- Az idıskorúak magányának enyhítése érdekében szervezzünk közös kirándulásokat, 

összejöveteleket. Biztosítsunk lehetıséget a hagyományırzés szempontjából fontos 
eseményeken való részvételre, személyes tapasztalataik, ismereteik átadására. 
Törekedni kell a házi ápolási rendszer lehetıségeinek és kapacitásának növelésére, 
szükséges a szociális ellátó rendszer fejlesztése az idıs lakosság problémáinak 
enyhítése érdekében. 

 
- Az egészségmegırzés érdekében különös figyelmet kell fordítani az egészséges 

lakókörnyezet védelmére. Az önkormányzatnak gondoskodnia kell a közterületek, 
közintézmények rendezettségérıl, példát mutatva a falu lakosságának. 

 
- Megváltozott munkaképességőek, esélyegyenlıségben hátrányos helyzetőek 

reintegrációjának, egészségi és társadalmi esélyeinek javítása 
 

- A térségi központként mőködı Keszthelyre, mint gesztorra bízott települések 
kistérségi kohéziójának, egymásért érzett felelısségének erısítése. Közös teherviselés 
a térségi ellátást nyújtó intézmények tekintetében (pl. Kórház) 

 
A program középtávú célja és indokoltsága:  
 

- A város természetes és jogi személyeinek (intézményeinek, vállalkozásainak, civil 
szervezeteinek, egyéneinek) célokhoz kapcsolódó fejlesztési igényeinek szakmai 
támogatása.  

 
- Városunkban folyó egészség-megırzési, betegségmegelızési, egészségfejlesztési, 

gyógyító tevékenységek támogatása, koordinálása. Egészségterv alapján célzott 
prevenciós, szőrı, felvilágosító programok kontrollált és hatástanulmányban 
ellenırzött lebonyolítása.  
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- Eredményeink szakmai és legfıképpen szemléletbeli beépítése a város valamennyi 
koncepciójába és projekt tervébe. Mindenhol érvényesüljön az egészségre kifejtett 
hatás vizsgálata.  

 
- Egészséghez kapcsolódó ismeretek terjesztése (Az egészség holisztikusan nem csak 

testi, hanem ezen felül lelki, szociális, szellemi harmóniát is jelent.) Egészség érték, 
egészség nyereség fogalmának terjesztése. 

 
-    Az egészségügy érdekeltté tétele a prevencióban. 
 
- Közösségfejlesztés 
 
- Szociális, oktatási és egészségügyi ellátórendszer egészségterv szerinti áttekintése. Az 

ellátórendszer képviselıi együttmőködésének fokozása.  Módszeres és tematikus 
áttekintése mindazon tevékenységeknek, melyekre az utóbbi idıben kevesebb 
figyelem irányult, de hatással vannak az egyén egészségi állapotára.  

 
-     Civilek: hatékonyabb bevonásuk a döntéshozatalba és koncepcióalkotásba. Átvilágítás, 

hogy szervezeteik mennyire reprezentatívan és hatékonyan jelennek meg képviseleti 
fórumaikban? „Passzív, eltőnı” civil szervezetek aktivizálása, motiválása. Fórumaik 
erısítése 

 
- Egészségterv alapján egészséggel kapcsolatos szakemberek, szervezetek, intézmények 

egységbe fogása. Helyi adottságokból adódó párhuzamosságok, érdek ellentétek és 
egyéb szubjektív tényezık okozta hátráltató tényezık kiküszöbölése határozott és 
egyértelmő fenntartói magatartással ott, ahol a lakosság érdekében az ellátás meg-vagy 
átszervezése nagyobb hatékonysággal, magasabb szakmaisággal párosulhat. 

 
- Legalább félévente kiadandó programtár adatbázisának megteremtése, kiadása, 

terjesztése. (kultúra- oktatás- egészségügy- civilek egészségi állapotra ható 
programjainak közzétételére) 

 
-  Keszthely nem csak névleges, hanem aktív bekapcsolása az országos szakmai 

egészségügyi vérkeringésbe. Országos Szövetségekhez való csatlakozás. Országos és 
régiós szakmai szervezetek vonatkozó ajánlásainak megismerése. Városunk 
tapasztalatainak, érdekeinek érvényre juttatása. 

 
- Kapcsolatfelvétel és tapasztalatcsere olyan településekkel, melyek a megelızés, az 

egészségvédelem terén már bizonyítottak. Számukra tapasztalatátadás, közremőködés 
egészségképük, programjaik megtervezésében. Közös pályázati lehetıségek 
felkutatása, beadása. 

 
- Felelıs szakértı szerv, „programiroda”, vagy munkacsoport alakítása, melynek 

feladata az egészségkép folyamatos aktualizálása, valamint az egészségtervben 
foglaltak megvalósításának elımozdítása. Együttmőködés az önkormányzat és civil 
szervezetek fórumaival. Ilyen irányú, már mőködı szervezetek megismerése, 
tapasztalatcsere. (pl. Hódmezıvásárhely) 

 
- Pályázati források kutatása, pályázat írás további programjainkhoz, fejlıdésünkhöz. 
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- Egészségtan oktatásának, iskolai pszichológus alkalmazásának, hajléktalanok 
egészségi állapota felmérésének, az akadálymentesítésnek fontosságát tudatosítani, 
megoldásokat katalizálni a döntéshozóknál. Indok: megoldatlan feladatok. 

 
- Egészségi állapotot, életminıséget tükrözı vizsgálatok további végzése, ezekhez 

forrás keresése és biztosítása. 
 

- Háziorvosok preventív személetének és a társszakmáktól érkezı segítı attitődök 
elfogadásának erısítése. Orvosok közti megértés, együttmőködés növekedése. A 
prevenció és egészségnevelés értékének, szakmai megbecsültségének növekedése. 
Orvos szakmai kommunikáció hatékonyabbá válása. (pl. orvosi fórumok kialakulása az 
egészségkép összeállításának és kontrolljának segítésére).  Civil és társadalmi szféra 
egészséggel kapcsolatos törekvéseinek hatékonyabbá válása az orvosokkal való 
együttmőködés által.  

 
- Orvosi prevenciós munka könnyebbsége a civil és társadalmi segítık által. A 
prevenciós munka színvonalának, szakmaiságának emelése, egységesítése. 

 
- Szervezett média jelenlét. Rendszeres egészségvédı, tájékoztató, egészségnevelı 
adások lebonyolítása helyi szakemberek részvételével. Indok: szükséges és hatékony a 
helyi szakemberek bevonása a média eszközeivel a prevenciós célok megvalósítására. 

 
A program rövid távú célja és indokoltsága 
 

- Munkaterv készítése az egészségképben és egészségtervben felmerült problémák és 
felvetések kezelésére és ütemezésére. Felelıs, határidık és forrás megjelölése. 
Jelenleg is aktív szereplık összefogása, tevékenységük monitorozása. Fenntartói 
felelısség esetén a kiszerzıdött tevékenység kontrollja. A tevékenység mennyiségi és 
minıségi mutatói, hol illeszkedik a tevékenység az egészség tervhez? Hol lehet még 
fel nem tárt szerepe az egészségre kifejtett hatásában? Passzívak motiválása és 
érdekeltté tétele.  

 
- Elkötelezett egészségügyi és civil szakemberek összefogása a folyamatos, hatékony 

munka érdekében. Hatékony és egészségügyi, szociális, szociológusi, pályázatírói 
szakismeretekkel rendelkezı szakértı csoport szükséges az EU-s források hatékony 
lehívására. Együttmőködı partnerek hálózati kapcsolatának felépítése. Szakember 
gárdánk összeismertetése, szemléletmódjuk harmonizálása. Ágazatközi együttmőködés 
erısítése 

 
- Összefogás kialakítása egészségmegırzés, egészségkutatás, egészségfejlesztés terén 
 
- A Város egészségmegırzı programjaink folytatása, bıvítése. Egymás programjainak, 

erıforrásainak megismerése, rendszerbe foglalása. Új programok szervezése az 
egészségkép szükségletei alapján.  

 
- Rendszeres kiadvány szerkesztése, terjesztése a város valamennyi, egészséget érintı 

programjáról. 
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- Lehetséges partnerek tájékoztatása és megnyerése a program céljainak, 
gondolkodásmódjának. Helyi erıforrások aktivizálása. Egészséges iskola, egészséges 
munkahely programok indítása. 

 
- A város, prevencióra elkülönített pénzügyi keretének megırzése, ill. reálértéken való 

növelése a gazdasági válság ellenére. Indok: az egészségkép rávilágított a támogatás 
szükségességére és elégtelenségére; az egészségterv által a kiadások tervezhetıek, 
kontrollálhatóak. A ráfordított pénzösszeg korrekt szakmai szabályok alapján, a 
szükségletek helyére kerülnek, hatásuk összegzıdik. 

 
- Több résztvevıs pályázatok keresése, benyújtása. Humán és anyagi erıforrások 

koncentrálása pályázati célok érdekében. Pályázatok menedzselése. Számos pályázat 
benyújtásának elıfeltétele jelen dokumentum megléte. 

 
- Civil – intézményi – döntéshozói – szakmai csoportok kohéziójának erısítése  

 
- Egészségnevelési és fejlesztési programok, munkatervek kidolgozása 
 
- Media kapcsolatok felfrissítése, szervezetté tétele az egészségterv körül. Fı irányok: 

Keszthely városának elkötelezettsége a lakosság egészségi állapotának javítása 
érdekében; az egészség kép és terv fıbb elemei; pályázati szándék és 
célkommunikáció; konkrét programok média terjesztése 

 
- Új ellátási formák bevetése. Hajléktalanok egészségügyi ellátásának szervezettebbé 

tétele, prevenciós ápoló alkalmazása (Prevenciós ház) 
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7.3 Az egészségfejlesztési cselekvési terv javaslat ai (rövid és 
középtávú programok) 
 
A célkitőzések és az elérésükhöz szükséges eszközök átgondolásán túl, a morbiditási és 
mortalitási mutatók birtokában, szükséges meghatározni azokat a konkrét tevékenységeket, 
cselekvési program javaslatokat, amelyek hozzájárulnak a célok megvalósításához, illetve 
hozzájárulnak ezen mutatók javulásához. 
 
A helyi társadalom fıbb szereplıi az egészségfejlesztési terv megvalósításában: 
 

� önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, polgármester, képviselı testület, hivatal, 
� önkormányzati intézmények, 
� egészségügyi, szociális intézmények, 
� oktatási intézmények, 
� Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat intézetei, 
� egyéni és társas vállalkozások, 
� civil szervezıdések, 
� egyházak. 

 
Az egészségfejlesztési cselekvési programok szorosan kapcsolódnak az alábbi fı célkitőzések 
megvalósításához:  
 

� a kedvezı környezeti feltételek alakítása, 
� az egészségkárosító magatartások visszaszorítása, 
� az egészséges életmód népszerősítése, 
� az egészségtudatos magatartás kialakítása. 

 

7.3.1. A kedvez ı környezeti feltételek alakítása érdekében javasolt  
programok 

 
A program rövid és középtávú célja 
A természeti, gazdasági, szociális, egészségügyi feltételek rendszerének kiépítése, fejlesztése 
a szakmai koncepciókban foglaltak szerint, valamint ezek egészségfejlesztést szolgáló 
kedvezı befolyásolása az igényeknek és szükségleteknek megfelelıen. 
 
Célcsoport: 
A város teljes lakossága, különös tekintettel a hátrányos helyzető csoportokra.  
 
Rövid és középtávú feladatok: 
A kapcsolódó fejlesztési tervekben, programokban, koncepciókban rögzítettek és ütemezettek 
szerint. (hosszú távú településfejlesztési koncepció, szociális szolgáltatásszervezési 
koncepció, lakásügyi koncepció, ifjúságpolitikai koncepció, esélyegyenlıségi program, 
bőnmegelızési koncepció, kábítószer-ellenes stratégia) 
 
Kétévente meg kell vizsgálni Keszthely város lakosai egészségi állapotában bekövetkezı 
változásokat, továbbá az egészségügyi szakmai program megvalósítását, megvalósulását, 
aktualizálását a városban tevékenykedı egészségügyi szakemberek, szervezetek és 
intézmények segítségével, szakmai tapasztalatával, együttmőködésével.  
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A program szervezıi és lebonyolítói: 

� Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, 
� Önkormányzat illetékes intézményei, 
� Kisebbségi Önkormányzat, 
� Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 
� ESZI és intézményei (Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat) 
� Városi Kórház Keszthely 
� ÁNTSZ Keszthelyi Kistérségi Intézete, 
� Országos Alapellátási Intézet,  
� Alapellátási Intézet Keszthely, 
� civil szervezetek (Civil Egyezetı Fórum) 
� MENTOR Ifjúsági Iroda 
� közoktatási intézmények 
� Goldmark Károly Mővelıdési Központ 

 
A programok kezdı idıpontja és idıtartama: 

� 2011-2015, illetve folyamatos (kétévente, azaz 2011, 2013, 2015. években) 
 
A feladat megvalósulásához szükséges összeg: költségvetési fedezete nem biztosított. 
 
Várható eredmények: 

� A természeti, gazdasági, szociális, egészségügyi feltételek pozitív irányú változása, 
fejlıdése. 

� Az önkormányzati döntések egészségszempontú elemzésének általánossá válása. 
  
Eredmény mérése: 

� Városi Egészségkép frissítése 
 

7.3.2. Az egészségkárosító magatartások visszaszorí tása érdekében 
javasolt programok 

 
Dohányzás elleni programok indítása a különbözı színtereken 
 
A program rövid és középtávú célja: 

� Minél kevesebb fiatalnál alakuljon ki a dohányzás szokása, rendelkezzenek az 
elutasítani tudás képességével. 

� Csökkenjen az aktív dohányosok száma.  
 
Célcsoportok: 

� Óvodák, általános és középiskolák, felsıoktatási intézmények, munkahelyek, 
szociális és gyermekjóléti-, egészségügyi intézmények, önkormányzati 
intézmények, civil közösségek. 

 
Rövid és középtávú feladatok: 

� Dohányzás elleni kampányok a mindennapi élet színterein, a dohányzás káros 
hatásainak hangsúlyozása. (A média bevonásával) 

� Az aktív dohányzásról való leszokást támogató programok szervezése, 
népszerősítése az Egészség-hét, egészségfejlesztési rendezvények keretében. 
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� Dohányzás elleni pályázat kihirdetése 
� Dohányzás elleni civil csoport elindítása (MENTOR Iroda) 
 

A programok lehetséges kezdı idıpontja és idıtartama: 
� 2010. áprilistól 

 
A feladat megvalósulásához szükséges összeg: 

� Média bevonása:      500.000,- Ft 
� Egészség Hét dohányzás-programblokk:  2.500.000,- Ft 
� Nemdohányzó iskola pályázat:    2.000.000,- Ft 
� Dohányzás ellenes civil csoport:    5.000.000,- Ft 

 
A program szervezıi és lebonyolítói: 

� Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, 
� Önkormányzat illetékes intézményei, 
� Kisebbségi Önkormányzat, 
� Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 
� ESZI és intézményei (Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat) 
� Városi Kórház Keszthely 
� ÁNTSZ Keszthelyi Kistérségi Intézete, 
� Országos Alapellátási Intézet,  
� Alapellátási Intézet Keszthely, 
� civil szervezetek (Civil Egyezetı Fórum) 
� MENTOR Ifjúsági Iroda 
� közoktatási intézmények 
� Goldmark Károly Mővelıdési Központ 

 
Várható eredmények: 

� Csökken a dohányzással összefüggı betegségek gyakorisága. 
� Az aktív dohányosok számának csökkenése. 
� A passzív dohányzás ártalmainak kitett lakosság egészségének hatékonyabb 

védelme. 
 

Eredmény mérése: 
� Médiában való megjelenés száma. 
� Nemdohányzó intézmények számának növekedése. 
� Civil csoport létszámának növekedése. 

 
Alkoholról leszoktató programok szervezése, rehabilitációt segítı közösségi gondozás 
fejlesztése 
 
A program rövid és középtávú célja: 

� Lehetıleg minél kevesebb fiatalnál alakuljon ki az alkoholfogyasztás káros 
szokása, illetve az elsı alkohol fogyasztás idıpontja legalább idısebb korra 
tolódjon ki. 

� Legyenek elérhetık a leszokást segítı, visszaesést gátló közösségi gondozók, 
klubok, intézmények, önsegítı csoportok 

 
Célcsoportok: 
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� Fiatalok, az alkalmanként és rendszeresen alkoholt fogyasztók, a 
szenvedélybetegségbıl kigyógyultak, szülık, hozzátartozók. 

 
Rövid és középtávú feladatok: 

� A rendszeres, nagymértékő alkoholfogyasztás egészségkárosító hatásának 
hangsúlyozása, az alkoholizálás elleni kampányok a mindennapi élet színterein. 
(média szerepvállalása) 

� Az iskolák egészségfejlesztési programjában kapjon nagyobb hangsúlyt az 
alkoholfogyasztás visszaszorítása, az ebben közremőködı szakemberek kapjanak 
speciális módszertani segítséget. 

� A munkahelyi alkoholfogyasztás elleni kampányok, munkahelyi drogstratégiák 
kidolgozásának módszertani segítése, pályázatfigyelés. 

� Az alkoholbetegek és hozzátartozóik tájékoztatása a városban igénybe vehetı 
segítı szolgáltatásokról, egészségügyi és rehabilitációs intézményekrıl, önsegítı 
csoportokról. 

 
A program szervezıi és lebonyolítói: 

� ESZI és intézményei (Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat) 
� ÁNTSZ Keszthelyi Kistérségi Intézete, 
� Országos Alapellátási Intézet,  
� Alapellátási Intézet Keszthely, 
� civil szervezetek (Civil Egyezetı Fórum) 
� MENTOR Ifjúsági Iroda 
� közoktatási intézmények 
� Goldmark Károly Mővelıdési Központ 
� orvosok, védınık, pedagógusok,  
� munkahelyi vezetık,  
� szociális intézmények munkatársai, közösségi gondozói,  
� Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum, 
� Anonim Alkoholisták csoportja 

 
A programok kezdı idıpontja és idıtartama: 

� 2010-tıl folyamatos 
 
A feladat megvalósulásához szükséges összeg: 

� Mindösszesen 11.500.000,- Ft 
 
Várható eredmények: 

� A fiatalok az alkohol káros hatásairól szerzett ismerete bıvül, az azt elutasító 
magatartás követendıvé válik 

� Az gyógyult alkoholbetegek számának növekedése. 
� Önsegítı csoportok taglétszámának emelkedése.  

 
Eredmény mérése: 

� Médiában való megjelenés. 
� Önsegítı csoportok ismertsége nı. 
� Munkahelyi drogstratégiák megléte, pályázatokon való részvétel nı. 

 
 
Drog-ellenes programok indítása 
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A program rövid és középtávú célja 

� Keszthely város kábítószer-ellenes stratégiájában megfogalmazott célok elérése. 
� A drogprobléma társadalmasítása. 
� A drog-prevenció széleskörő, hatékony megvalósítása. 
� Lehetıleg minél kevesebb fiatal próbálja ki és váljon alkalmi, vagy rendszeres 

drogfogyasztóvá.  
� Nıjön azoknak a fiataloknak a száma, akik képesek nemet mondani a kipróbálásra 

is.  
 
Célcsoportok: 

� Általános és középiskolák, felsıoktatási intézmények, drogfogyasztók és 
hozzátartozóik, kortárscsoportok, közösségi terek 

 
Rövid és középtávú feladat: 

� A tudatmódosító szerekkel, legális és illegális drogokkal kapcsolatba kerülık, 
potenciálisan veszélyeztetettek számára felvilágosító kampányok szervezése a 
mindennapi élet színterein.  

� Az iskolák egészségfejlesztési programjába épített drog-prevenciós programok 
hatékonyságának növelése érdekében, az ebben közremőködı szakemberek 
kapjanak speciális módszertani segítséget (képzés, továbbképzés, mőhelymunka 
formájában) 

� Kortárs-segítık képzése, munkájuk segítése, koordinálása, esetmegbeszélés, 
szupervízió biztosítása. 

� Az érintettek és hozzátartozóik tájékoztatása a városban igénybe vehetı segítı 
szolgáltatásokról, szociális, egészségügyi és rehabilitációs intézményekrıl.  

� Pályázati lehetıségek kihasználása. 
 
A program szervezıi és lebonyolítói: 

� A KEF koordinálásával annak tagintézményei, civil szervezetek. 
 
A programok kezdı idıpontja és idıtartama: 

� Városi drogstratégiában megfogalmazott határidık. 
 
A feladat megvalósulásához szükséges összeg: 

� Városi drogstratégia megvalósítására terv összegzett összegek. 
 
Várható eredmények: 

� A drogfogyasztásban érintettek számának csökkenése. 
� A drogot kipróbálok száma csökken, illetve a kipróbálás késıbbre tolódik. 
� Droghasználattal összefüggı betegségek ritkábban jelennek meg. 
� Droghasználattal összefüggı bőncselekmények száma csökken. 
� Önsegítı csoportok alakulása. 

 
Eredmény mérése: 

� Programokon való résztvevık száma, elégedettségi kérdıív 
� Pályázatokon való megjelenés, sikeres pályázatok 
� Önsegítı csoportok létszáma. 
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7.3.3. Az egészséges életmód népszer ősítés érdekében javasolt 
programok 

 
Az egészséges táplálkozás népszerősítése 
 
A program rövid és középtávú célja: 

� A táplálkozással összefüggı betegségek gyakoriságának csökkentése, a lakosság 
egészségi állapotának javítása az egészséges táplálkozással, annak 
népszerősítésével. A Városi Kórház egészséges és dietetikus ételek elkészítésének 
oktatásával. 

� Az egészséges táplálkozás ismereteinek terjesztése. 
� A közétkeztetésben is érvényesüljenek az egészséges táplálkozás irányelvei.  
� A túlsúly, elhízás gyakoriságának megállítása, csökkentése.  

 
Célcsoportok: 

� Gyermek,  
� iskoláskorúak,  
� fiatal felnıttek,  
� középosztály, idısek.  

 
Feladat: 

� Az egészséges táplálkozási ismeretek terjesztése a szakemberek és a lakosság 
körében rendezvényeken, szórólapokon, internetes fórumokon, médián keresztül. 

� A bölcsıdés és óvodás korosztály egészséges táplálkozásának elısegítése a családi 
szokások befolyásolásával. 

� A táplálkozási zavarban, élelmiszer allergiában szenvedık speciális étkezésének 
biztosítása, segítése, támogatása, önsegítı csoportjainak létrejötte.  

� Rendezvények lebonyolítása a Goldmark Károly Mővelıdési Központ 
szervezésében. 

 
A program szervezıi és lebonyolítói: 

� Goldmark Károly Mővelıdési Központ 
� Városi Kórház  
� orvosok, védınık,  
� ESZI és intézményei (Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat) 
� civil szervezetek (Civil Egyezetı Fórum, Speciális étkezéső csoportokat 

képviselık) 
� MENTOR Ifjúsági Iroda 
� közoktatási intézmények 
� pedagógusok, segítı foglalkozásúak, dietetikusok,  
� közétkeztetık, élelmezésvezetık, iskolai büfét üzemeltetık, bölcsıdei gondozók, 

óvónık.  
 
A programok kezdı idıpontja és idıtartama: 

� 2010-tıl folyamatos 
 
A feladat megvalósulásához szükséges összeg: 

� Összesen 15.600.000,- Ft 
 
Várható eredmények: 
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� Csökken az egészségi állapotot kedvezıtlenül befolyásoló zsír-, szénhidrát és 
cukorfogyasztás. 

� Csökken a helytelen táplálkozásból fakadó megbetegedések száma (magas 
vérnyomás, cukorbetegség, túlsúly). 

� Csökken a táplálkozással összefüggı betegségek okozta elhalálozás. 
� Speciális étkezéső csoportok alakulnak, mőködnek 

 
Eredmény mérése: 

� Statisztikai adatok vizsgálata 
� Médiában való megjelenés 
� Önsegítı csoportok száma 

 
Az aktív testmozgás szorgalmazása 
 
A program rövid és középtávú célja: 

� A lakosság mind szélesebb körében alakuljon ki a rendszeres mozgásra való igény.  
� A mozgásfejlesztı játékok, a szabadidıs és versenysporthoz megfelelı feltételek 

álljanak rendelkezésre, ezek legyenek elérhetık mindenki számára.  
� Bıvüljön az iskolán kívüli sportlehetıségek köre. 

 
Célcsoportok: 

� A teljes lakónépesség 
 
Rövid és középtávú feladat: 

� Szabadidıs sportok, a rendszeres mozgás népszerősítése. 
� A munkahelyi testmozgás elısegítése különbözı akciókkal, lehetıségek 

megszervezése. 
� Csatlakozás az országos sportrendezvényekhez, az autómentes nap megrendezése. 
� Az idısebb korosztály számára életkoruknak és képességeiknek megfelelı 

programok szervezése (gyalogtúra, sétaprogram, speciális torna, stb.). 
� Az Európai Unió „Shape up” programjához való csatlakozás 
� „KAMBA” Biciklizz a Munkába programjába történı csatlakozás 
� Sport-infrastrukturális fejlesztések 
� Mérési programok kidolgozása, fittségi állapot értékelése 

 
A program szervezıi és lebonyolítói: 

� Sportszervezık, 
� pedagógusok, oktatási- és nevelési intézmények,  
� gyermekjóléti, szociális intézmények,  
� szabadidı szervezık, civil szervezetek,  

 
A programok kezdı idıpontja és idıtartama: 
 2010-tıl folyamatos 
 
A feladat megvalósulásához szükséges összeg: 

Mindösszesen 25.000.000,- Ft 
 
Várható eredmények: 

� A rendszeres egészségfejlesztı testmozgás elterjedése. 
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� A sportolási lehetıségek, programok választékának bıvülése, a korosztályok és 
speciális igényekhez igazodása. 

� A szabadidıs sportolási lehetıségek ismertté válása, szélesebb körő igénybe 
vétele. 

� A lakosság közérzetének, egészségének javulása.  
 
Eredmény mérése: 

� Fittségi index mutatók vizsgálata 
 

7.3.4. Egészségfejleszt ı életciklus programok 
 
Egészségfejlesztési programok a gyermek és ifjúsági korosztály számára 
 
A program rövid és középtávú célja 

� Az alapellátásban és iskola-egészségügyi ellátásban még hatékonyabban 
érvényesíteni az egészségfejlesztés szempontjait.  

� Az oktatási, nevelési intézmények egészségfejlesztési programjainak, 
egészségfejlesztési stratégiájának továbbfejlesztése, hatékonyabbá tétele. 

 
Célcsoportok: 

� Bölcsıdés, óvodás gyermekek, 
� általános és középiskolás tanulók,  
� fıiskolai, egyetemi hallgatók, 
� az egészségfejlesztésben közremőködık. 

 
Rövid és középtávú feladat: 

� Gyermekkori megelızési programok szervezése (fluor, jód, asztma, túlsúly, 
gerinc, szív prevenció), a kiszőrt problémások nyomon követése. 

� Az egészségfejlesztésben közremőködık részére speciális képzések, 
továbbképzések, tréningek szervezése. 

� Az iskola-egészségügyi szolgálat és a pedagógusok együttmőködésének 
fejlesztése érdekében szakmai megbeszélések, fórumok, rendezvények tartása.  

� Egészségnevelési pályázat benyújtása 
 

A program szervezıi és lebonyolítói: 
• Gyermekorvosok, iskolaorvosok, védınık, ifjúsági védınık, pedagógusok, 

egészségfejlesztési szakemberek  
• Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, 
• Önkormányzat illetékes intézményei, 
• Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 
• ESZI és intézményei (Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat) 
• civil szervezetek (Civil Egyezetı Fórum) 
• MENTOR Ifjúsági Iroda 
• közoktatási intézmények 
• Goldmark Károly Mővelıdési Központ 

 
A programok kezdı idıpontja és idıtartama: 

2010-tıl folyamatos 
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A feladat megvalósulásához szükséges összeg: 
 Egészségnevelési pályázat: 9.000.000,- Ft 
Várható eredmények: 

� Javul az egészségfejlesztési programok hatékonysága, az iskola-egészségügyi 
szolgálat és iskolai pedagógusok kapcsolata, együttmőködése. 

� Az egészségfejlesztési programkínálat sokszínőbb lesz, a módszerek 
hatékonyabbak. 

� Bıvülnek a fiatalok szabadidı eltöltési lehetıségei, alternatívái.   
 
Eredmény mérése: 

� Megvalósított pályázati programok értékelése. 
 
Esélyegyenlıség az egészségért 
 
A program rövid és középtávú célja: 

� A hátrányos helyzető lakosság életkörülményeinek, közérzetének, egészségi 
állapotának javítása. 

� Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésük segítése, szorgalmazása 
(prevenciós programok, szőrıvizsgálatok). 

 
Célcsoportok: 
A városlakók hátrányos helyzető rétegei  
 
Rövid és középtávú feladat: 

� A hátrányos helyzető lakosság speciális egészségproblémáinak, szükségleteinek 
meghatározása. 

� Egészségügyi, higiénés felvilágosító, oktató programok szervezése. 
� Szőrıvizsgálatokon való részvételük szorgalmazása, segítése (tüdıszőrı, 

nıgyógyászati, emlıszőrés). 
� A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi rendelık további 

akadálymentesítésére folyamatosan vizsgálni kell az erre irányuló pályázati 
források bevonásának lehetıségét.  

 
A program szervezıi és lebonyolítói: 

� Orvosok, védınık, szociális segítık, utcai szociális munkások, családgondozók, 
gyermekjóléti szolgálat,  

� civil szervezetek,  
� kisebbségi önkormányzat, érdekvédelmi egyesületek,  
� pedagógusok.  

 
A programok kezdı idıpontja és idıtartama: 

2009-tıl folyamatos 
 
A feladat megvalósulásához szükséges összeg: 

Mindösszesen 5.500.000,- Ft 
 
Várható eredmények: 

� A hátrányos helyzető csoportok életfeltételeinek és egészségi állapotuk javulása. 
� A szőrıvizsgálatokon való részvételük, megjelenésük arányának és 

hatékonyságának javulása.  
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Eredmény mérése: 

� Szőrıvizsgálaton megjelentek száma. 
� Benyújtott pályázatok száma, azok eredményessége 

 

7.3.5. Az egészségtudatos magatartás fejlesztési ér dekében javasolt 
programok 

 
Egészségfejlesztés a mindennapi élet színterein 
 
A program rövid és középtávú célja: 
Az egészségfejlesztés szempontjai érvényesüljenek a mindennapi élet színterein 
(egészségügy, kulturális, oktatási, sport intézményekben, a munkahelyeken és 
szórakozóhelyeken). 
 
Célcsoportok: 
Családok, pedagógusok, munkavállalók, egészségügyi dolgozók. 
 
Rövid és középtávú feladat: 

� Az egészségfejlesztés érdekében szervezıdött mozgalmakhoz való csatlakozás 
lehetıségének felmérése (Egészséges Városok, Egészséges Óvodák pályázata, 
Egészséges Iskolák Nemzeti Hálózata, Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület). 

� A nevelési-oktatási intézményekben az egészségnevelés és az egészségfejlesztés 
javítása érdekében történı foglalkozások szervezésének segítése, pedagógusok és 
iskola-egészségügyi szakemberek (iskolaorvos, iskolai védını), valamint szakmai 
civil szervezetek bevonásával.  

� Biztosítani kell a szakemberek részére a tájékoztató anyagokat, a továbbképzés 
lehetıségét, a programok eszközrendszerét (egészségnapok, egészségnevelési 
pályázat, dohányzás elleni pályázat) 

� Biztosítani kell a különbözı színterek egészségi állapotának javítását célzó 
elıadássorozat, fórumok és rendezvények szervezésének feltétel- és 
eszközrendszerét.  

� Támogatni kell az Egészség Hét rendezvény szervezésének eszköz- és 
feltételrendszerét. A rendezvény célja a lakosság széleskörő bevonása az 
egészséggel, a város egészségügyi helyzetével, aktuális helyi egészségpolitikával 
kapcsolatos tájékoztatásokba. 

� Támogatásban kell részesíteni a világnapi programokat: Anyatej világnapja, Szív 
Világnapja, Kábítószer-ellenes világnap, stb. 

� Részt kell venni a szeptember 22-i Autómentes Világnapon, mely keretében a 
belvárost – lehetıség szerint - délelıtt 10 és délután 14 óra között a gyalogosokon 
kívül csak a tömegközlekedési jármővekkel és a kerékpárokkal lehet 
megközelíteni. 

� Anyagi forrást kell teremteni az Egészségház kialakításához, amelyben helyet 
kapna egy többcélú, városi egészségügyi információs helység, valamint 
egészségügyi könyvtár, továbbá szakmai civil szervezetek infrastrukturális háttere. 

� Támogatni kell annak feltételrendszerét, hogy az önkormányzat szervezésével a 
városi médiák havonta jelentkezı "Életmód magazint" készítsenek. A magazin 
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mősorát úgy kell összeállítani, hogy az a városlakók minden korosztályának az 
egészséggel összefüggı, hasznos információt nyújtson. 

� Részt kell venni hazai és Uniós pályázatokon a fenti célok biztosítása érdekében. 
A program szervezıi és lebonyolítói: 
Pedagógusok, munkahelyi vezetık, szupervízorok, pszichológusok, foglalkozás-egészségügyi 
orvosok, civil szervezetek.  
 
A programok kezdı idıpontja és idıtartama: 

2009-tıl folyamatos 
 
A feladat megvalósulásához szükséges összeg: 

• Programokra mindösszesen 20.000.000,- Ft 
• Egészségház kialakítása kb. 35-40 m Ft. 

 
Várható eredmények: 

� Az egészség, az egészségfejlesztés szempontjai a mindennapi élet színterein 
tudatosabban jelennek meg. 

� Javul a városlakók egészségtudata. 
� Az egészségfejlesztési programok bıvülnek, hatékonyabbá válnak.  

 
Eredmény mérése: 

� Egészség-hét rendezvénysorozaton, világnapi programokon részt vettek száma, 
programok száma 

� Médiában való megjelenés 
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7.4. A terv elkészülésének és megvalósulásának várh ató 
eredményei 
 
Keszthely Város Önkormányzatának Képviselı testülete szakmailag megalapozott, a helyi 
társadalmi és szakmai szervezetek képviselıi, valamint a lakosság reprezentatív 
megkérdezésén alapuló képet nyer a település egészségi állapotáról. Ez a kép (egészségkép) a 
társadalom, a környezet, az ember egészét figyelı (holisztikus) szemlélettel tárja elı a 
valóságot. 
 
A szintén e dokumentum részét képezı egészségterv információi városi szinten komplexek. 
Ezáltal lehetıséget adnak arra, hogy az egyes konkrét tevékenységek, fejlesztési igények 
prioritásának kijelölésénél a döntéshozók a várost, mint egységes szervezetet szemléljék. 
Elkerülhetıek így a párhuzamos utak. Fény derül olyan hiányosságokra és „csendben levı” 
fehér foltokra, amelyek megbújtak a háttérben; de cselekvést, forrást igényelne, hogy feladatát 
érdemben ténylegesen be is töltse.  

 
A dokumentum tartalmának ismeretében a fenntartó konkrét cselekvési és támogatási 
ütemtervet alakíthat ki a maga számára. 
 
Az egészségterv lehetıvé teszi még több, egészségi állapotra, közérzetre hatással levı 
pályázat elérését. A terv által adott ötletek számos új beadandó pályázatot generálhatnak, 
ezáltal forrást hozhatnak a városba. Szakmaközi összefogáson alapuló projektek révén a város 
szakembereinek, intézményeinek összefogása, kapcsolatrendszere erısödik. 
 
A program konkrét eredményei a következık: 
 

• Programjaink eredményeként dohányzáshoz, kevés mozgáshoz, helytelen 
táplálkozáshoz társuló betegségek számának 5-10 % csökkenése. Felismert betegségek 
között az idıben felismertek arányának 10-20 %-os emelkedése. 

 
• Szőréseken önként résztvevık számának, háziorvosukat preventív okból felkeresı 

páciensek számának 10-30 % emelkedése. 
 
• „Preventív Egészségház”(szőrési, egészségnevelési központ) „Prevenciós 

programiroda”(egészségkép és terv menedzselése) koncepció döntéshozói ismerete, 
pályázati elıkészületek megtétele. Támogató döntés esetén pályázati project, majd 
megvalósítás tényleges megkezdése és folytatása. 

 
• Városi, kistérségi honlapon való megjelenés 
 
• Egészséges élet, egészségügy szervezett média kommunikációja, szereplése. 

 
• Egészségtudatos magatartás erısödése döntéshozóknál és lakosságnál 
 
• Közösségfejlesztés 
 
• Hátrányos helyzetőek társadalmi reintegrációjának javítása, egészségi esélyük 

növekedése 
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• Egészségi mutatók feltérképezése, egészségi állapot megismerése. 
 
• Egészségi mutatók javulása, civilizációs betegségek növekedési ütemének 

megtorpanása. Konkrét, Keszthely vonatkozásában káros mutatók (alkohol, 
gyomorrák, krónikus stressz,…) célzott programok szervezése 

 
• testi-lelki-szellemi egészséggel kapcsolatos intézmények, szervezetek, személyek és 

tevékenységük megismerése. Tevékenységük település szintő, interdiszciplináris, 
interszektoriális koordinálása, segítése. Ezáltal saját hatékonyságuk fokozása.  

 
• Hosszú távú partneri együttmőködés megalapozása gondolkodásban, programokban, 

pályázatokban, döntés elıkészítésben. 
 
• Egészségügyi szakma közelítése a prevencióban, egészségkultúrában a szociális és 

civil szférához. Civilek támogatása programjaik szakszerőségében eü. szakemberek 
által; egészségügyiek segítése az egészségnevelésben, nagyobb célcsoportok 
elérésében civilek által. 

 
• Az egészségnevelıi, szőrı, programszervezı munkatársak társadalmi 

megbecsültségének emelkedése. Túlmunkaként végzett egészségmegırzı, prevenciós 
munka anyagi ellentételezésének erkölcsi motivációja és feltételeinek megteremtése a 
munkáltatók és döntéshozók, szponzorok oldaláról.  

 
• Egészségügyi intézmények elmaradt akadálymentesítésének folytatása. Alapellátási 

Intézet elhelyezésének megoldása. Kórház-háziorvosok számítógépes összeköttetése. 
 

• Kórházban új, reális és valós igényeken alapuló ellátási formák bevezetése, az 
intézmény helyének megtalálása az egészségügy intézményrendszerében (sürgısségi 
és mőtéti ellátás javítása; pszichiátriai és onkológiai rehabilitáció; palliatív hospice 
ellátás,… 

 
• Iskolai és munkahelyi egészségmegırzı programok indítása, a szervezettség és a 

szakképzettség javítása 
 
• A prevenciós munka színvonalának, szakmaiságának emelése, egységesítése. 

 
• Hatékony és sikeres önkormányzati szerepvállalás a lakosság egészségi állapotának 

javítására, ennek hatékony kommunikációja. 
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