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Tisztelt Képviselőtestület ! 
 
 
 
 
A beszámoló a 2021. januártól decemberig eltelt időszak adatait 
dolgozza fel. Ez az időszak az előző évhez hasonlóan a 
koronavírus okozta világjárvánnyal való küzdelemről szólt: 
távolságtartásról, maszk viselésről, iskolák, óvodák bezárásáról, 
a családi kötelékek eltávolodásáról, a betegség felismeréséről, a 
gyógyulás hosszadalmas folyamatáról, majd a védőoltások 
megjelenéséről szóltak mindennapjaink.  
 A háziorvosi szolgálat 5 telephellyel rendelkezik, hetente 1 
napon 3 telephelyen elérhető az ellátás, 4 munkanapon pedig 2 
telephelyen van rendelés. Az általunk választott háziorvosi 
szoftver lehetővé teszi, hogy egyszerre több munkaállomáson, 
egymástól függetlenül folyhat munka. Sávolyon a 
kézigyógyszertár működik, a Marcali Hársfa Patika 
fióktelephelyeként. 
 
A praxisban Meretei Zsoltné körzeti szakápolónő és Fazekasné 
Mátés Erika asszisztens dolgozik. Mindketten rendelkeznek a 
munkakörüknek megfelelő végzettséggel, továbbképzéseken 
rendszeresen részt vesznek. 
A sávolyi és marcali orvosi rendelő is megfelel a 60/2003. 
ESzCsM rendeletben meghatározott minimum feltételeknek. 
 
 
 
DEMOGRÁFIAI ADATOK 

 
 
 
2021. december 31-én a praxishoz bejelentkezettek száma 2272 
fő. Az ellátandó lakosság száma lassan csökken. 
 



 

 

 

Korcsoportonkénti megoszlások a következők: 
 
 
0-5 évig    48 

5-14 évig           80 

15-34 évig        584 

35-64 évig      1110 

64 év felett        560 

 
 

A praxis korcsoportos összetételét vizsgálva jól látható, hogy a 
csecsemők, kisgyermekek száma a legkisebb, magas a fiatal 
felnőttek létszáma, és magas a 60 év felettiek létszáma is. A 64 
év felettieket tovább vizsgálva megállapítható, hogy egyre 
nagyobb problémát okoz az egyedül élő, önmagát ellátni nem 
képes idős korúak ellátása. Ezen személyek családjuktól távol 
élnek, segítséget a mindennapokban tőlük nem várhatnak, de 
ezt a hiányt nagy mértékben ellensúlyozza a Szociális 
Szolgáltató Központ és a Falugondnoki Szolgálat munkája.  
 

 
A születések száma évről évre csökken. Ez részben 
magyarázható azzal, hogy a fiatalok elköltöznek a falvakból, mert 
nincs munkalehetőség. Másrészt az első gyermekvállalás is a 
nők magasabb életkorára tevődött. Egyre kevesebben vállalnak 
egynél több gyermeket. 
 
 
 
Elhunytak száma 2021-ben 20 fő, ebből sávolyi lakos 7 fő. A 
előző évhez képest kétszer annyi beteget veszítettünk el.  
 
 
 
 



A halottak korcsoportonkénti és nemenkénti megoszlása 2021-
ben: 
 

 
Korcsoport                            Nő                                Férfi 
 

 
0-14      -     - 

14-18     -     - 

18-40     -     - 

40-50     -     2 

50-60     -     1 

60-80           7     3 
80 év felett                              5                                      2 

 
 
A halálozás kóroki megoszlása: 
 

 
Vezető halálok a szív-érrendszeri betegség (17) melyek közé 
soroljuk a szívinfarctust, a szívelégtelenséget, az agyi keringési 
elégtelenséget. 2021-ben 17 beteget veszítettünk el keringési 
megbetegedés következtében, többségében idős, krónikus 
betegséggel küzdő betegeket. Minden évben egyre magasabb a 
daganatos betegségek következtében elhunytak száma (2).  

A kockázati tényezők közül kiemelendő a helytelen táplálkozás, 
a mozgásszegény életmód következtében kialakuló elhízás, a 
dohányzás és az alkoholfogyasztás.  
A magasvérnyomás betegség egyre fiatalabb életkorban 
kezdődik, mely miatt a betegek állandó gyógyszerszedésre 
szorulnak. A cukorbetegség már-már népbetegséggé kezd válni. 
A későn felismert vagy kezeletlen cukorbetegség olyan 
érrendszeri betegségeket képes okozni, melyek 
visszafordíthatatlan állapotot tudnak kialakítani elsősorban a 
vese, szív, szem kisereiben valamint a nagyerekben. 
 
 
 



 
GONDOZÁSI ADATOK 

 
Krónikus betegséggel nyilvántartottak: 
                               
Keringésszervi:   896      

Légzőszervi:    411     

Daganat:     103         
Cukorbetegség:   235           
Mozgásszervi:    784            
Idegrendszeri:    121                     
 
 
A fenti adatok hűen tükrözik az országos statisztikai mutatókat, 
vezető kórok a magasvérnyomás és a cukorbetegség. A 
keringési betegségek közé soroljuk a magasvérnyomással, 
szívbetegséggel kezelteket. A számok mutatják, hogy növekszik 
a gondozottak száma, egyrészt, mert a panaszok ijesztőek, 
zavarják a beteget a mindennapi életvitelében ezért orvoshoz 
fordulnak vele.                                                                             
A mozgásszervi betegségek is hamar orvoshoz juttatják a 
betegeket a fájdalom és a tehetetlenség miatt. A légzőszervi 
betegségek között az asztmás és tüdőtágulás miatt kezelt 
betegek szerepelnek. A magas gondozási szám felhívja a 
figyelmet a levegőszennyezettség és a dohányzás kóroki 
szerepére. 
Sajnos a 2021-es évben a rutin szűrővizsgálatok száma nagyon 
alacsony volt. 
Komplex szűrővizsgálatok megszervezésére 2 évente kerül sor, 
a Tisztiorvosi szolgálat segítségével. 2021-ben nem került rá sor.
               
 
 

TERHESGONDOZÁS 

 
 



A várandós anyák gondozását a védőnővel közösen végezzük, 
hétfői napokon Sávolyon.  2021 évben Sávolyon 4 terhest 
gondoztunk. 
ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 

 
 
Az iskolaegészségügyi ellátás keretein belül minden tanévben 
sor kerül az általános iskola 2., 4., 6., 8. osztályába járó tanulók 
szűrővizsgálatára. A vizsgálatok kapcsán vizsgáljuk a testsúlyt, 
testmagasságot, vérnyomást, látást, színlátást, hallásvizsgálat 
történik, mozgásszervi rendellenességet vizsgálunk. A kiszűrt 
rendellenességekről a szülőket írásban tájékoztatjuk, szükség 
esetén a gyermeket szakorvoshoz irányítjuk. 
Az életkorhoz kötött kötelező védőoltások teljesítése minden 
évben 100 %. Oltási szövődmény nem volt.  2014-ben került 
bevezetésre a méhnyakrák elleni Cervarix nevű védőoltás, mely 
nem kötelező, viszont térítésmentesen választható. Minden 
tanévben valamennyi érintett korú lány igénybe vette az oltást. 
 
 
 
KÖZEGÉSZSÉGÜGY, JÁRVÁNYÜGY 

 
A 2021-es év is a koronavírus járvány elleni küzdelemről szólt. 
Körzetünkben 114 betegnél igazolódott koronavírus fertőzés, ez 
több mint 9-szerese a tavalyinak. 5 féle koronavírus elleni 
vakcinával oltottunk, központosított szabályok betartásával. 
Körzetünkben 721 fő kapott legalább 1 oltást. 
Influenza elleni védőoltást 136 fő kapott. 
 
 

 
BETEGFORGALMI ADATOK 
 

 
             2019          2020         2021 
 

Rendelésen megjelentek sz.      19087        18349       20495 



Lakáson ellátottak sz.                      502            171           121 

Kórházba utaltak sz.                        267            175           189 

 

 
A betegforgalmi adataink az elmúlt évben lényeges csökkenést   
nem mutattak. Megnövekedett az elektronikus receptfelírások 
száma. Lecsökkent a látogatások száma és kórházba is 
kevesebb beteget utaltunk.  
 

 

A Dr. Duró Bt. által nyújtott egészségügyi szolgáltatás 
munkanapokon 8-16 óráig érhető el. 
 

 

Az ügyeleti feladatokat 2015 decemberétől az Emergency 
szolgáltató látja el a Marcali Kórház terültén a Sürgősségi 
ambulancia folyosóján. Az ügyelet elérhető munkanapokon 
délután 4 órától reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti 
napokon, ünnepnapokon 24 órás ellátást biztosítva a lakosság 
számára. Jelenleg 1 orvos dolgozik a területen és a rendelőben 
is. 
 
 

Kérem beszámolóm megvitatását és elfogadását! 
 
 

 

 

Köszönettel és tisztelettel: 
 
         

        dr. Duró Ildikó 


