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Az alábbiakban Vas megye egészségügyi alapellátásának aktuális helyzetéről kívánok tájékoztatást 
adni.  

 

I. HÁZIORVOSI, FOGORVOSI KÖRZETEK A MEGYÉBEN 

 

1. A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Népegészségügyi Osztály illetékességi területén: 

a) Szombathely városban jelenleg 38 felnőtt praxis működik, melyből 1 praxis betegség miatt 

helyettesítéssel ellátott. 2018. év végén 73565 bejelentkezett volt. A megyeszékhelyen 16 

gyermekorvosi praxis van, 3 praxis az orvosok távozása (nyugdíj, elköltözés) miatt 

helyettesítéssel ellátott. 2018. évben 16843 gyermek bejelentkezéséről van tudomásunk 

(KSH). 

 

b) Szombathely városkörnyéken 3 felnőtt, 13 vegyes praxis működik, 1 praxis az orvos 

távozása miatt helyettesítéssel ellátott, a bejelentkezettek száma 24879 fő (2018.KSH)  

 

c) Kőszegen és környékén 9 felnőtt és 2 vegyes praxis működik, 1 praxis az orvos távozása 

miatt helyettesítéssel ellátott, bejelentkezettek száma 21 249 fő (2018. KSH).  

 

Szombathely és Kőszeg környékén 6 gyermekorvosi praxis található, a hozzájuk bejelentkezettek 

száma 4450 fő (2018. KSH). 

Jelenleg az alábbi háziorvosi praxisok betöltetlenek: Balogunyom vegyes körzet, Kőszeg felnőtt 

körzet, Szombathelyen 3 gyermekorvosi körzet. 

 

Az illetékességi területen 28 fogorvosi körzet működik, valamennyi betöltött. 

 

2. A Körmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén jelenleg 14 felnőtt 

háziorvosi, 23 vegyes háziorvosi és 8 házi gyermekorvosi alapellátási praxis működik. A 45 praxis 

ellátása 44 esetben vállalkozás keretében történik, 1 vegyes háziorvosi praxis esetében 

közalkalmazotti formában.  

 

A 45 praxisból 5 betöltetlen (3 vegyes, 1 felnőtt, 1 gyermek praxis), ezek a következők: Vasalja 

vegyes körzet, (Pinkamindszent, Kemestaródfa, Magyarnádalja), Győrvár vegyes körzet (Andrásfa, 

Petőmihályfa, Hegyhátszentpéter), Egyházashollós vegyes körzet (Magyarszecsőd, Molnaszecsőd), 

Őriszentpéter felnőtt körzet (Kondorfa, Szalafő), Körmend gyermek körzet. 

 

A háziorvosoknál a bejelentkezettek száma viszonylag állandó, jelentős különbségekkel. A felnőtt és 

vegyes praxisok kártyaszáma 682 - 2653 közötti, a gyermekkörzeteké 438 – 1029 között van. A 

legnagyobb körzetek Körmenden vannak. 

A hosszú időn át helyettesített praxisok létszáma folyamatos csökkenést mutat.  
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A fogászati alapellátási praxisok száma 19, melyből 4 betöltetlen (3 vegyes fogászat, 1 

iskolafogászat), ellátásuk helyettesítéssel megoldott. Ezek a következők: Egyházasrádóc vegyes 

fogászat (Nemesrempehollós, Rádóckölked, Nagykölked, Harasztifalu), Csákánydoroszló vegyes 

fogászat (Ivánc, Felsőmarác, Hegyhátszentmárton), Vasvár környéki vegyes fogászat (Oszkó, 

Püspökmolnári, Olaszfa, Pácsony, Győrvár, Petőmihályfa, Hegyhátszentpéter, Andrásfa), Vasvár 

iskolafogászat 

  

3. A Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának illetékességi területén 43 háziorvosi 

körzet található. Sárvár járás területén 25, melyből 9 felnőtt, 11 vegyes, 5 gyermekkörzet. Celldömölk 

járás területén 18 háziorvosi körzet található, melyből 4 felnőtt, 11 vegyes, 3 gyermekkörzet. 

A betöltetlen praxisok száma Sárvár járásban 2 (Hosszúpereszteg, Ölbő) ahol évek óta tartós 

helyettesítéssel oldják meg a lakosság egészségügyi ellátását.  

 

Celldömölk járásban 4 betöltetlen praxis van. Jánosháza I. sz. felnőtt körzet, Ostffyasszonyfa, 

Egyházashetye és Kemenesmagasi vegyes körzetek. 

 

A felnőtt háziorvosok esetében a bejelentkezett lakosok száma átlagosan 2040 fő. Az éves 

betegforgalom átlagosan 13442 fő. 

 

A vegyes háziorvosok kártyaszáma átlagosan 1331. Az éves betegforgalom átlagosan 9652 fő. 

Gyermek háziorvosok tekintetében a bejelentett gyermeklétszám átlagban 778 fő. Az éves 

betegforgalom átlaga 5788 megjelenés.  

 

Az iskola-egészségügyi ellátást az általános iskolák tekintetében lehetőség szerint gyermekorvos, 

ahol nincs, ott a vegyes praxisú háziorvos végzi.  

 

Az illetékességi területen 10 fogorvosi körzet működik, valamennyi betöltött. 
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II. A HÁZIORVOSOK ÉLETKORI MEGOSZLÁSA  

 

Az alábbi táblázatban és diagramon láthatjuk Vas megye háziorvosainak korcsoport szerinti 

megoszlását: 

 

Korcsoport 

Felnőtt + 
Vegyes 
körzet 
háziorvosa 

Gyerekorvos 

<30 év     

31-35 év 4   

36-40 év 8 4 

41-45 év 12 1 

46-50 év 10 3 

51-55 év 19 3 

56-60 év 20 2 

61-65 27 7 

66-70 13 9 

70< 15 5 

1. táblázat 

 

 

1. ábra 

 

Látható, hogy – az országos átlagnak megfelelően - a háziorvosok többsége az idősebb korosztályt 

képviseli. Különösen szembetűnő ez a gyermekorvosok esetében.  
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III. BETÖLTETLEN KÖRZETEK 

 

Az alábbiakban láthatóak Magyarország tartósan betöltetlen (legalább 6 hónapja helyettesítéssel 

ellátott) körzetei. Az országos adatokkal összehasonlítva, Vas megye az alapellátásban dolgozó 

orvosok tekintetében a jobban ellátott megyék közé tartozik. Forrás: ÁEEK 

 

Megye Vegyes Felnőtt Gyerek 

Bács-Kiskun 11 7 10 

Baranya 8 1 1 

Békés 16 8 8 

Borsod-Abaúj-Zemplén 37 10 6 

Budapest 0 8 13 

Csongrád 8 1 0 

Fejér 10 7 4 

Győr-Moson-Sopron 7 6 1 

Hajdú-Bihar 10 0 6 

Heves 14 4 2 

Jász-Nagykun-Szolnok 16 7 6 

 Komárom-Esztergom 2 2 4 

Nógrád 10 4 5 

Pest 12 9 8 

Somogy 11 4 5 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg 15 0 3 

Tolna 10 9 5 

VAS 8 2 4 

Veszprém 5 0 6 

Zala 5 3 2 
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3. ábra 

 

Fogorvosi körzeteink betöltése vagy folyamatban van, vagy kis méretük miatt nem vonzóak, de emiatt 

helyettesítésük sem okoz jelentős többletterhelést.  

 

Megye 
betöltetlen 
körzet 

Bács-Kiskun 28 

Baranya 0 

Békés 18 

Borsod-Abaúj-Zemplén 10 

Budapest 39 

Csongrád 7 

Fejér 7 

Győr-Moson-Sopron 12 

Hajdú-Bihar 1 

Heves 16 

Jász-Nagykun-Solnok 14 

Komárom-Esztergom 8 

Nógrád 22 

Pest 16 

Somogy 9 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg 5 

Tolna 7 

VAS 5 

Veszprém 7 

Zala 12 

 

3. táblázat 
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IV. SZAKDOLGOZÓK SZÁMA A KÖRZETEKBEN 

 

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. 

(X. 20.) ESZCSM rendelet legalább 1 fő körzeti ápoló alkalmazását írja elő a háziorvosi praxisok 

számára.  

 

4. ábra 

 

 

 

1 szakdolgozó 103 

2 szakdolgozó 29 

szakdolgozó + orvosírnok 5 

 

4. táblázat 

 

 

Az előírt szakdolgozóval minden körzet rendelkezik, de az ápolás helyzete az elmúlt évekhez képest 

nem sokban változott. Jellemző, hogy a képzettségüknek megfelelő ápolási tevékenység terhére 

idejük nagy részében adminisztrációs munkára kényszerülnek. A kötelező egy fő feletti szakdolgozó, 

vagy orvosírnok alkalmazása jelentős minőségi javulást eredményezhet a praxis szakmai 

munkájában, mivel az adminisztratív munkától megszabadított szakdolgozó számos feladatot át tud 

venni a háziorvostól, így nő a betegellátásra fordítható kapacitás. 

 

 

 

 

 

Szakdolgozók a felnőtt és vegyes praxisokban

1 szakdolgozó

2 szakdolgozó

szakdolgozó + orvosírnok
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V. ÜGYELETI ELLÁTÁS 

 

Vas megye lakosságát az alábbi háziorvosi ügyeletek látják el: 

 

Szombathelyi és Kőszegi járások 

 

1. OMSZ Központi Orvosi Ügyelet, Szombathely, Sugár u. 1.  

Felnőtt háziorvosi ügyelet, Gyermek háziorvosi ügyelet 

Ellátási területe: Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területe, valamint Gencsapáti, 

Perenye, Nárai, Sé. 

 

2. Központi Fogorvosi Ügyelet, Szombathely, Wesselényi M. u. 4. 

Szolgáltató: Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 

Ellátási területe: Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területe, valamint Acsád, 

Balogunyom, Bucsu, Dozmat, Felsőcsatár, Gyanógeregye, Horvátlövő, Kisunyom, Meszlen, Narda, 

Nemesbőd, Nemeskolta, Pornóapáti, Salköveskút, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, 

Szentpéterfa, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, 

Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát. 

 

3. Szombathelyi Kistérségi Többcélú Társulása központi orvosi ügyelete, Szombathely, 

Szelestey u. 8. 

Ellátási területe: Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csempeszkopács, Dozmat, Felsőcsatár, 

Gyanógeregye, Horvátlövő, Ják, Kisunyom, Meszlen, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Pornóapáti, 

Rábatöttös, Rum, Salköveskút, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szentpéterfa, Tanakajd, 

Táplánszentkereszt, Torony, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, 

Vát, Vép, Zsennye (35 település). 

 

4. Központi Háziorvosi ügyelet, Bük, Eötvös u. 2/A.  

Szolgáltató: Répcementi Önkormányzati Társulás 

Ellátási terület: Bük, Bő, Csepreg, Chernelházadamonya, Gór, Iklanberény, Lócs, Mesterháza, 

Nagygeresd, Nemesládony, Sajtoskál, Simaság, Tompaládony, Tormásliget, Tömörd (15 település). 

 

5. Központi Háziorvosi Ügyelet, Kőszeg, Rákóczi u. 19. 

Szolgáltató: Pusztai Egészségügyi Betéti Társaság 

Ellátási területe: Kőszeg, Bozsok, Cák, Gyöngyösfalu, Horvátzsidány, Kiszsidány, Kőszegdoroszló, 

Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Lukácsháza, Nemescsó, Ólmod, Peresznye, Pusztacsó, Velem (15 

település). 
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Körmendi, Vasvári, Szentgotthárdi járások 

 

1. Központi Háziorvosi Ügyelet Körmend, Rákóczi u. 92. 

Szolgáltató: Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 

Ellátási területe: Körmend járás települései (46 település). 

 

2. Központi Háziorvosi Ügyelet Szentgotthárd, Rákóczi u. 5-7. 

Szolgáltató: Morrow Medical Zrt., Budapest 

Ellátási területe:  Alsószölnök, Apátistvánfalva,  Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony,   Kétvölgy, 

Magyarlak,  Nemesmedves, Orfalu,  Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Szentgotthárd, 

Vasszentmihály (15 település). 

 

3. Őrségi Ügyelet Őriszentpéter, Kovácsszer 4/b 

Szolgáltató: Őriszentpéter Város Önkormányzata  

Ellátási területe: Bajánsenye, Ispánk, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kondorfa, 

Magyarorszombatfa, Nagyrákos, Őriszentpéter, Pankasz, Szalafő, Szatta, Velemér, Viszák (14 

település).   

 

4. Központi Háziorvosi Ügyelet Vasvár, Árpád tér 3. 

Szolgáltató: Vas-Oxy Egészségügyi Kft., Szombathely 

Ellátási területe: Vasvár járás települései (23 település). 

 

Sárvári, Celldömölki járások 

 

1. Központi Háziorvosi Ügyelet Sárvár, Széchenyi u. 11. 

Szolgáltató: Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

Ellátási területe: Bejcgyertyános, Bögöt, Bögöte, Csánig, Csénye, Gérce, Hegyfalu, Hosszúpereszteg, 

Ikervár, Jákfa, Káld, Kenéz, Megyehíd, Meggyeskovácsi, Nick, Nyőgér, Ölbő, Pecöl, Porpác, Pósfa, 

Rábapaty, Répcelak, Répceszentgyörgy, Sárvár, Sitke, Sótony, Szeleste, Uraiújfalu, Vasegerszeg, 

Vashosszúfalu, Vámoscsalád, Vásárosmiske, Zsédeny (33 település). 

2. Központi Háziorvosi Ügyelet Celldömölk, Nagy Sándor tér 3. 

Szolgáltató: Cell-Oxy-Med Kft. 

Ellátási területe: Celldömölk járás települései (28 település). 

 

A háziorvosi ügyeleti ellátással kapcsolatban visszatérő probléma az ügyeletbe beosztható orvosok 

száma, leginkább a kevés települést ellátó ügyeleteknél. Önkormányzati fenntartású ügyeletekben 

kötelező a háziorvosok részvétele, „kiszervezett” ügyeleteknél azonban ilyen kötelezettség nincs, a 

személyi feltételek biztosítása az ügyeletet működtető vállalkozás feladata. Ha van főállású ügyeletes 

orvos, a havi ügyeletek nagy részét át tudja vállalni. Emellett közreműködők igénybevételével is 

próbálnak enyhíteni az ügyeletet ellátó háziorvosok leterheltségén. Kisebb önkormányzatok részére 

jelentős terhet jelenthet az ügyelet költségeihez való anyagi hozzájárulás. Hosszú évek tapasztalatai 

szerint az ügyeleteket gyakran veszik igénybe sürgős ellátást nem igénylő, indokolatlan esetekkel, 

kényelmi szempontok alapján. 
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VI. VÉDŐNŐI ELLÁTÁS 

 

A 49/2004.(V. 21.) ESZCSM rendelet értelmében a várandós anyák és születéstől az általános 

iskolába kerülésig a gyermekek a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező védőnőhöz, iskolába 

kerüléstől 18 éves korig az iskolavédőnőhöz tartoznak.  

 

1. Szombathely városkörnyék: 

A városkörnyéken lévő védőnői körzetek száma: 29. Valamennyi álláshely betöltött. 

Feladat megosztás szerint 3 típusú védőnői körzet működik. Csak területi védőnői ellátást nyújtó 

körzetek száma: 5. területi és iskolai ellátást is végző un. vegyes körzetek száma 21. 

Szombathely városkörnyéken Kőszeg városban működik csak főállású iskolavédőnői körzet összesen 

3. A védőnők által ellátott óvodák száma 31, az ellátott iskolák száma: 27.  

 

2. Szombathely város: 

A városban lévő védőnői körzetek száma 38. Valamennyi álláshely betöltött. Feladat megosztás 

szerint kétféle védőnői körzet működik. Csak területi védőnői ellátást nyújtó körzetek száma 24. 

Szombathely városban főállású iskolavédőnői körzetek száma összesen 14. A védőnők által ellátott 

óvodák száma 25, az ellátott iskolák száma 32.  

A területi védőnők telephelye a város hét gyermekorvosi rendelőjében kialakított védőnői 

munkaszobában található, a védőnői munkaszobákon kívül a városban 6 önálló védőnői tanácsadó 

működik.  

A tanácsadók és iskolaorvosi rendelők felszereltsége megfelel a hatályos jogszabályokban előírt 

minimumfeltételeknek. A dokumentációt szolgálati laptopra telepített Stefánia program segítségével 

végzik a védőnők. Valamennyien szolgálati mobiltelefonnal rendelkeznek.   

 

3. A Körmendi Népegészségügyi Osztály illetékességi területén működő védőnői körzetek száma: 

35. Jelenleg 2 védőnői körzet betöltetlen, helyettesítéssel van ellátva. A betöltetlen két alacsony 

létszámú, alulfinanszírozott területi védőnői körzet (Szarvaskend, Őrimagyarósd). Feladat megosztás 

szerint 3 típusú védőnői körzet működik. Csak területi védőnői ellátást nyújtó körzetek száma 14. A 

területi és iskolai ellátást is végző un. vegyes körzetek száma 17. Főállású iskolavédőnői körzet 

összesen 4. A védőnők által ellátott óvodák száma 36, az ellátott iskolák száma 41.  

A körzetek jellemzően nagy kiterjedésűek, alacsony gondozott létszámmal, ami finanszírozási 

problémákat okoz. 

 

4. A Sárvári Népegészségügyi Osztály illetékességi területén lévő védőnői körzetek száma: 35. 

Betöltetlen állás nincs. Feladat megosztás szerint 3 típusú védőnői körzet működik. Csak területi 

védőnői ellátást nyújtó körzetek száma: 12. területi és iskolai ellátást is végző un. vegyes körzetek 

száma 19. Főállású iskolavédőnői körzet összesen 4. A védőnők által ellátott óvodák száma 32, az 

ellátott iskolák száma: 22.  

 

A védőnők nagyarányú bérrendezése hatékony eszköz a személyi feltételek biztosítása érdekében. 
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VII. PRAXISKÖZÖSSÉG 

 

A praxisközösségekben több háziorvos és egészségügyi szakdolgozó dolgozik együtt, a betegellátás 

mellett betegségmegelőzéssel, életmód-tanácsadással, szűrésekkel foglalkozva, a népegészségügyi 

célok megvalósítása érdekében. Működésükhöz pályázati források biztosítottak. Megyénkben egy 

praxisközösség működik, mely a tavalyi évben kezdte meg munkáját. A Sárvári járásban az érintett 

települések: Gérce-Vásárosmiske, Sótony-Nyőgér-Bejcgyertyános, Ikervár-Meggyeskovácsi, Pecöl-

Kenéz-Megyehíd, a Szombathelyi járásban 2 szombathelyi körzet, valamint Torony- Bucsu- Dozmat, 

összesen 7 háziorvosi körzet alkotja a praxisközösséget. Az ellátási területén élők száma 13860 fő. A 

praxisközösségben 7 fő háziorvos, 1 fő gyermekorvos, 7 fő ápolónő, 4 fő védőnő,1 fő dietetikus, 1 fő 

gyógytornász, 1 fő egészségfelelős,1 fő népegészségügyi koordinátor dolgozik.  

A lakóhely közeli ellátásban plusz szolgáltatásként megjelentek a rendszeres gyógytorna 

foglakozások, valamint a dietetikus által vezetett életmód klubok. Ezen extraszolgáltatások a lakosság 

teljes körében elérhetőek, díjmentesek. Iskolákban, óvodákban heti rendszerességgel gyógytorna 

van, a testnevelés óra keretén belül osztályszinten, valamint a dietetikus által tartott egészséges 

táplálkozással kapcsolatos egészségnevelő órák (osztályfőnöki óra, biológia óra keretén belül). 

 

A lakosság részéről az érdeklődés egyre nagyobb, nagy számmal vesznek részt a foglalkozásokon, 

kampányszűréseken, egészségi állapotfelmérésen. A primer prevenciós tevékenységet a 

praxisközösségi munka által be lehetett építeni a mindennapi gyakorlatba.  

 

Nagyszabású szűrési napok kerültek megrendezésre 2018-2019. évben Ikerváron, Szombathelyen, 

Gércén, Sótonyban a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya az Első Vasi 

Praxisközösség, továbbá a Vas Megye Népegészségügyéért Alapítvány együttműködésében. A 

hosszas előkészítő munkának, továbbá az alapos szervezésnek köszönhetően, kiemelt érdeklődés 

övezte a szűrési napokat minden településen. Az eseményeken összesen közel 650 fő vett részt 

különféle térítésmentes egészségügyi szűrővizsgálatokon. Egyaránt nagy sikernek örvendtek az 

állapot felmérési állomások - amelyeknél testösszetétel, csontsűrűség, érszűkület, vércukorszint, 

koleszterinszint, légzésfunkció mérésre is lehetőség volt - a gyógytorna foglalkozások, továbbá az 

orvosi és dietétikai tanácsadás, emlő önvizsgálat oktatás emlő modell segítségével. Az állomások 

listáját tovább színesítette a Nemzeti Népegészségügyi Központ Szűrési Főosztálya által működtetett 

mobil szűrőbusz, melynek kezelőhelységeiben bőrgyógyászati és nőgyógyászati vizsgálatok zajlottak 

a program során. A szűrési napokon a „szakszemélyzetet” a Népegészségügyi Főosztály, és 

Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály részéről: megyei tisztifőorvos és helyettese, 

megyei vezető ápoló, megyei vezető védőnő, járási vezető ápoló, egészségfejlesztési és igazgatási 

osztály vezetője, egészségfejlesztési szakügyintéző, szűrési koordinációs feladatokat ellátó munkatárs 

biztosította. A praxisközösség részéről szakdolgozók, és orvosok álltak a megjelentek rendelkezésére. 

Megbízott külsős szakembereket (méhnyakszűrést végző védőnő, bőrgyógyász, légzésfunkciós 

szakember, asszisztensek, szakorvosok) pedig az Alapítvány segítségével tudtuk sikeresen 

finanszírozni. A rendezvény sikerét a pozitív résztvevői visszajelzések sokasága, a szűrési 

eredmények statisztikai vizsgálata pedig feltétlen hasznosságát támasztja alá. Az egészségügyi 
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problémák mihamarabbi detektálása, a népegészségügyi szűrések propagálása, továbbá a megfelelő 

egészségkommunikáció elősegítése közös érdek, ennek mentén a szervezők egyöntetűen döntöttek 

további rendezvények jövőbeli megvalósításáról más Vas megyei településeken is.  

Az Ikervári Általános Iskola egészséghetében szintén közös programmal lépett fel az Első Vasi 

Praxisközösség és a Népegészségügyi Főosztály, és a Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztálya. Interaktív előadásokkal készültünk kicsiknek és nagyoknak (függőségekről, az 

internethasználat veszélyeiről, egészséges táplálkozásról), közben a praxisközösség tagjai 

állapotfelméréseket végeztek a gyermekek körében. 

 

VIII. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Összességében elmondható, hogy – bár az egészségügy humánerőforrás hiánya már érezhető - 

megyénk egészségügyi alapellátásának helyzete országos viszonylatban jó helyen áll. 

A praxisközösség az eddigi tapasztalatok szerint jó kezdeményezés az egészségmegőrzés, a 

szűrővizsgálatok népszerűsítése, valamint az egészségügy humán erőforrás kapacitásainak 

hatékonyabb kihasználása érdekében.   

Hasznos volna a lakosság megszólítása mellett a munkahelyi egészségmegőrzésre is nagyobb 

hangsúlyt helyezni. A Népegészségügyi Főosztály partner az ilyen kezdeményezésekben. 

Üdvözlendő lenne az egy szakdolgozót foglalkoztató körzetekben további alkalmazott felvétele, a 

szakdolgozó adminisztrációs munkaterheinek csökkentése, és így további betegellátási kapacitás 

felszabadítása érdekében. 

Véleményem szerint az alapellátási ügyelet jelenlegi rendszere idejétmúlt, indokolatlanul pazarolja az 

egészségügyi ellátórendszer erőforrásait, átgondolása időszerű lenne. 

 

Szombathely, 2019. december 4. 

 

      Dr. Wächter Walter László s. k. 

              megyei tisztifőorvos 

főosztályvezető 


