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Vezetői összefoglaló
Jelen dokumentum elkészítésének kötelezettségét a 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről írja elő
– a 2016. január 1. napi módosítást követően – a Gyulai Járásszékhely önkormányzata számára is:
„152/B. § A járásra, illetve a fővárosban a fővárosi kerületre vonatkozóan – azon járásokban, ahol
működik egészségfejlesztési iroda, az egészségfejlesztési irodák bevonásával – a járásszékhely város
önkormányzata a területileg érintett települési önkormányzatokkal vagy azok társulásaival
egészségtervet [a továbbiakban: járási (fővárosi kerületi) egészségterv] dolgoz ki, illetve gondoskodik
az abban foglaltak megvalósításáról, amelynek során együttműködik a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalával, az alapellátást és a szakellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltatókkal, valamint az egyéb érintett ágazatok szereplőivel.”
„A járási egészségterv készítésének jogszabályi kötelezettsége a helyi egészség-védelem feladatainak
ellátását európai viszonylatban is úttörő módon támogatja. Ugyanakkor e jogszabályi kötelezettségnek
való megfelelés problémákkal terhelt. Meghatározó nehézség, hogy az egészségterv kidolgozásának
feladata a járásszékhely városra hárul, ám a terv területi érvényessége az egész járásra vonatkozik.
További korlát, hogy a járás önigazgatási funkcióval nem rendelkezik, így nincs olyan választott
képviselőkből álló testülete, amely az egészség- tervben foglalt intézkedéseket jóváhagyná, a
végrehajtását felügyelné, továbbá a cselekvéshez szükséges erőforrásokat biztosítaná. Mindemellett
hiányzik a stratégiai tervezés alapját jelentő országos népegészségügyi szakmai program is, amelyhez
a járási tervek célrendszerükkel és prioritásaikkal igazodhatnának. Emiatt problémás megfelelni a
törvényi kötelezettségnek és így az egészségtervezés módszerében rejlő lehetőségek sem
használhatók ki a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében.” i
A fenti nehézségek ellenére – a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében – elkészült a Gyulai Járás
2019-2025 évre vonatkozó egészségterve, mely egyrészt bemutatja a járást, a lakosság morbiditási és
mortalitási adatokon alapuló egészségi állapotát, másrészt kísérletet tesz ezen állapot javítását célzó,
hosszú távon működtetendő programok megfogalmazására. Szem előtt kell azonban tartani a
korábban felvetett problémákat, épp ezért az egészségterv nem tűz ki konkrét elérendő célokat,
megvalósítandó programokat, csupán javaslatot tesz azokra a feltárt összefüggések alapján. Itt kell
továbbá megjegyezni, hogy Gyula város előre látásának, s az Egészségfejlesztési Irodának (EFI)
köszönhetően még a törvényi kötelezettség előtt, 2013-ban megindult a járási lakosság prevenciós
tájékoztatása. Folyamatosan zajlanak programok, vehetők igénybe szolgáltatások, s a 2018-től elindult
személetfrissítésnek a jelen dokumentumban foglaltak szolgálnak megerősítésül. Az alább bemutatott
helyzet alapján kijelenthető, hogy a prevenciós programoknak a keringési rendszer betegségei és a
daganatos megbetegedések kialakulásának esélyét fokozó kockázati tényezőkre (rizikófaktorok) kell
összpontosítaniuk:
1.
2.
3.
4.
5.

dohányzás visszaszorítása
egészségesebb táplálkozási szokások elterjesztése
rendszeres testmozgás beépítésének segítése
lelki problémák kezelési módjainak megismertetése, segítése
egészséggel, ellátással kapcsolatos ismeretek terjesztése

Fontos továbbá ösztönözni az alapellátókat a prevenciós ellátási tevékenységek fokozására:
•
•
•
•

életvitel-információk páciensektől való beszerzése
ajánlott szűrővizsgálatokra – különösen a méhnyakszűrésre – felszólítás
szűrővizsgálatok megtörténtének nyilvántartása, számonkérésére
szűrések elvégzése (védőnői méhnyak szűrés)
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A Gyulai Járás bemutatása ii 1
Magyarország Országgyűlése 2012. június 25-én elfogadta a 2012. évi XCIII. törvényt a járások
kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról, amelynek a célja a Jó Állam
kialakítása érdekében, a törvényesen és átláthatóan működő, a közszolgáltatásokat maradéktalanul
biztosító Állam működési feltételeinek a megteremtése, valamint a helyi államigazgatási rendszer
megújítása, hatékonyságának további növelése és a struktúrájának átláthatóbbá tétele. A
jogszabályban megfogalmazottak alapján létrehozták 2013. január 1-i hatállyal a Gyulai járást,
székhelye Gyula. A járás Magyarország dél-keleti határán, Békés megye keleti részén helyezkedik el a
magyar-román határszakaszon. Területe 413,22 km², amely Békés megye 5631 km²-es területének
7,3%-át teszi ki. Területén 4 település, Gyula város, Elek város, Kétegyháza nagyközség és Lőkösháza
község található. Gyulánál állandó, Eleknél ideiglenes közúti határátkelő, Lőkösházánál vasúti
határátkelő működik. A gyulai járás a 290/2014.(XI.26.) Korm. rendelet szerint nem minősül
kedvezményezett, illetve fejlesztendő járásnak a társadalmi és demográfiai, a lakás- és
életkörülményekre vonatkozó, a helyi gazdasági és munkaerő-piaci, valamint infrastrukturális és
környezeti mutatói alapján. Ettől függetlenül a térségben sajnos nagy számban vannak nehéz szociális
és anyagi helyzetű személyek, valamint munkakeresők.
Békés megye hazánk egyetlen megyéje, ahová még nem vezet egyszámjegyű út, így különösen fontos
a járás számára a 44-es főút, mely Kecskemétnél ágazik ki az M5-ös autópályából és SzarvasonBékéscsabán keresztül Gyulán az országhatárig fut. Forgalmát tekintve túlterhelt a mintegy 140 km-es
hossz teljes szakaszán. A Kormány ezen felismerésének és az Európai Uniós források erre a célra
allokálásának köszönhetően már zajlik az M44-es út Kecskemét – Békéscsaba közötti szakaszának
gyorsforgalmi úttá alakítása. Ez azért kiemelt jelentőségő a térség számára, mert egy járás közlekedésföldrajzi helyzete (milyen távolságra található a legközelebbi főút, milyen a vasúti infrastruktúra stb.),
nagy mértékben befolyásolja a gazdasági életet, az ott élők kereseti lehetőségeit. A munkahelyteremtő
beruházások helyszínének kiválasztásakor ugyanis általában fontos szempont, hogy milyen gyorsan
érhető el az adott telephely a régiós vagy országos központokból, milyenek a szállítmányozási
lehetőségek.
Vasúton a MÁV 120-as számú, részben kétvágányú, villamosított nemzetközi fővonala Budapest–
Szolnok–Békéscsaba–Kétegyháza–Lőkösháza-vasútvonal érinti a járás két települését. Ez nemrégiben
uniós és hazai forrásokból felújításra került, a vasútállomásokon a peronok akadálymentesek és azok
akadálymentes aluljárókon keresztül közelíthetők meg. Gyula másik vonalon érhető el Békéscsabáról,
az állomás felújítása már tervben van. Elek város csak közúton közelíthető meg
A Gyulai járás gazdaságára egyre erősödő tőkevonzó képesség, illetve az agrártermelő szektor
hangsúlyozott jelenléte jellemző. A térségben működő vállalkozások országos átlaghoz viszonyítva
jelentős része az agrárszektorhoz kötődik, és alapanyag termeléssel foglalkozik. Az alapanyag
termeléshez - a húsfeldolgozás kivételével - jellemzően nem kötődik feldolgozóipar, ennek
megfelelően a hozzáadott érték aránya rendkívül alacsony. Sokat lendíthet a járás, különösen Gyula
város gazdasági helyzetén a francia Airbus Helicopters 2019 májusi bejelentése, mely szerint
helikopteralkatrész-gyárat építenek fel Gyulán, zöldmezős beruházás keretében. Ennek akár az
egészségügyi ellátások iránti keresletre is érezhető hatása lehet.
A településeken rendelkezésre áll a telefon, a gáz- és szennyvízhálózatra való rákötés lehetősége.
Valamennyi település rendelkezik vezetékes gázzal, valamint megoldott a szennyvíz kezelése is, a
1

A dokumentum ezen része jelentős mértékben támaszkodik a forrásként megjelölt dokumentumokból szó
szerint átvett szövegrészekre. Ezek idézőjeles, részletekbe menő behivatkozása a készítés során nem tudott
megvalósulni.
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csatornázottság területén Gyula és Elek emelkedik ki. A szervezett hulladékgyűjtés mindegyik
településen megvalósul. A két városnak saját üzemeltetésű vízműve van, Kétegyháza, Lőkösháza
települést a Békés Megyei Vízművek Rt. látja el ivóvízzel. Minden településen működik kábeltelevízió,
szélessávú Internet. A víz és az elektromos áram szinte minden lakásba be van kötve. A
járásközpontban, Gyulán a lakossági szolgáltatások teljes skálája megtalálható. Sajnálatos, hogy az
energiaszektorban az ügyfélszolgálatot csak részben, vagy egyáltalán nem működtetik a szolgáltatók a
járás településein, így éppen a megfizetett szolgáltatás terén csonkítják meg a szolgáltatók az egyenlő
esélyű hozzáférést. Valamennyi településen rendelkezésre állnak a legfontosabb pénzügyi
szolgáltatások, posta is működik. A települések mindegyikén van óvoda és általános iskola, román
tanítási nyelvűek is. Három településen működik középiskola. A kulturális tradíciók közül a művelődési
ház jelenti a közművelődés színterét a kisebb településeken. Kiemelkedőek a hagyományos
rendezvények, amelyek közül több épít a nemzetiségi hagyományokra.

Gyula iii
Gyula város - Európa hírű gyógyfürdője révén - pezsgő idegenforgalmával Magyarország egyik
legkedveltebb üdülővárosa, a régió kiemelkedő jelentőségű turisztikai központja. A város közigazgatási
centrum, dinamikusan fejlődő szolgáltatási hálózat jellemzi, itt működik számos megyei intézmény. A
magyar nyelvű lakosság mellett német és román nemzetiségű emberek élnek. Gyula a magyarországi
román nemzetiség központja is, illetve
1970 óta fontos közúti határátkelőhely Románia felé. A város gazdag műemlékkincsével és történelmi
múltjával a Dél-Alföld egyik legjelentősebb kulturális központja. Legfőbb vonzereje az egykori Almásykastély 8,5 hektár területű természetvédelmi területté nyilvánított ősparkjában létesült fürdő.
Gyula városban a foglalkoztatottsági mutatók jobbak, mint az országos és a megyei átlag. Köszönhető
mindez annak, hogy a település – több tekintetben megőrizve térségi központ szerepkörét – a meglévő
közigazgatási, egészségügyi, igazságügyi funkciója révén jelentős foglalkoztató. Gyula város
Önkormányzata 1998-ban nyerte el a város északi iparterületére az ipari park címet, amelyen számos
vállalkozás tevékenykedik. A több mint 8 hektáros önkormányzati tulajdonú szabad területen
zöldmezős beruházások valósíthatók meg. A déli ipari park területére pedig a már említett Airbus
Helicopters gyárát várják. Gyula közúti határátkelőhely, a járás közlekedési csomópontja. Intézményei,
idegenforgalma, valamint a jelen lévő szolgáltatások miatt jelentős munkaerő felszívó hatással bír a
térségben.
A bölcsődei-, valamint az idősellátást az Önkormányzat a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és
Gyermekjóléti Intézményén keresztül látja el. Az intézmény a komplex segítő munka megvalósítása
érdekében a szociális ellátások teljes vertikumát felöleli, járási szinten biztosítja egyenlő eséllyel az
ellátások hozzáférhetőségét. Az önkormányzat az óvodai neveléshez kapcsolódó feladatokat integrált
intézmény (Gyula Város Egyesített Óvodája) keretében látja el. Ez az alapja a hatékonyabb
működtetésnek, mely a kor követelményeinek megfelelően biztosítja a színvonalas nevelés még
finanszírozható feltételeit. A 7 tagóvoda mellett még 2 református egyházhoz, 1 katolikus egyházhoz 1
román nemzetiséghez és 1 német nemzetiséghez tartozó óvoda is működik, lehetővé téve a lakosok
számára a vallásuknak, illetve identitásuknak megfelelő intézmény választását.
A városban található oktatási intézmények közül kettő egyházi (Gyulai Római Katolikus Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, Magvető Református Általános Iskola és Óvoda), egy nemzetiségi
(N. Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium), négy pedig állami fenntartású.
Valamennyi intézmény a színvonalas oktatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezik, több épület
is jelentős felújításon esett át a közelmúltban. A járás és a megye több további településének
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fenntartásáért is a Gyulai Tankerületi Központ felelős, jól jelezve a város súlyát a térség oktatási
életében.
A szegedi székhelyű Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kara működik a városban. A
gyulai intézet háromféle alapképzést (ápolás és betegellátás, szociális munka, egészségügyi szervező)
kínál hallgatói számára.
A határmenti elhelyezkedés, az itt élő nemzetiségek és a regionális, megyei szerepkörű intézmények
jelenléte színesíti oktatási feladatokat. A város kulturális intézményhálózata jól kiépült. A Mogyoróssy
János Városi Könyvtár a mai kor követelményeinek is jól megfelelő, korszerű információs bázis. A
közösségi közművelődési színtereket (művelődési ház, vigadó, múzeumok, kiállító helyek) az Gyulai
Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. működteti. Gyula város sportélete sokszínű. A város
sportlétesítményeiben gazdag, ez egy olyan terület, amelyet a jövőben jobban ki lehet aknázni céljaink
(pl.: egészségturizmus, rekreációs programok stb.) elérése érdekében. A Gyulasport Nonprofit Kft. a
tulajdonában lévő, az önkormányzattól átvett sportlétesítményeket (tornacsarnok, sporttelepek)
tartja fenn és működteti. A Kft. keretében működik három sportágban a sportiskola (kézilabda,
kosárlabda, atlétika), az utánpótlás nevelés – a labdarúgás és az úszás kivételével – ugyancsak a Kft.
feladata. A városban épült fel és működik a Grosics Gyula Katolikus Labdarúgó Akadémia.
A városban több száz bejegyzett civil szervezet működik. Tevékenységi körüket tekintve a kulturális
céllal alapított szervezetek száma emelkedik ki. Számos sportcélú szervezet jött létre a városban, ezek
a civil szervezeteknek 1/7-ét alkotják. A szociális ügyekhez, az egészségügyhöz és az oktatáshoz
kapcsolódó szervezetek száma is meghaladja a húszat.
A város közigazgatási területén nincsenek szegregátumok. A lakosság területi átrendeződésének
folyamatában megjelent a külterületek igénybevétele. A külterületeken és nem lakóövezetben
elhelyezkedő lakások, így a tanyás ingatlanok, valamint a zártkertekben épített lakhatásra használt
épületek vezetékes ivóvízellátása nem biztosított és valójában nem is biztosítható, azonban a közkutak
hálózatáról az ott élők hozzájutnak a minőségi közműszolgáltatáshoz. A tanyákon élő emberek
elsősorban mezőgazdaságból és állattenyésztésből élnek, de a munkaképes korúak közül számosan
vesznek részt a helyi foglalkoztatásban. A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyét, a potenciális
munkalehetőségeket növeli a város területi elhelyezkedéséből adódó megyeszékhelyi közelség,
számosan ingáznak naponta. A városban a Gyulakonyha Nonprofit Kft. látja el a közétkeztetés
intézményesített feladatait.
Gyula városban a rendkívül kiterjedt szociális ellátórendszer megfelelően fel van készülve azokra a
krízishelyzetekre és problémákra, amelyeket a különféle szociális jellegű és természetű kihívások
produkálnak. A hajléktalanok ellátását a járásszékhelyen teljes egészében a civil szociális szolgáltatók
révén biztosítja Gyula Város Önkormányzata, ellátási szerződés alapján a Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet végzi a hajléktalanok által igénybe vehető nappali melegedő, éjjeli menedékhely,
átmeneti szállás és népkonyhai étkeztetést.
A városban 13 felnőtt háziorvosi és 6 házi gyermekorvosi szolgálat működik. Gyulán két iskolai
fogászati, valamint két ifjúsági fogászati szolgálat működik négy telephelyen, a felnőtt fogászati
szolgálatok száma hat. Gyulán jelenleg három iskolaorvosi, hat iskolavédőnői tíz területi védőnői
körzetre található. Az alapellátási ügyeletet az Alapellátási Intézmény látja el nemcsak Gyula, hanem
Doboz települések vonatkozásában is. A városban magasabb szintű egészségügyi szolgáltatásokat a
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház, valamint a kórház keretében működő
járóbeteg-ellátás (rendelőintézet) biztosítja területi ellátási kötelezettség szerinti települések
vonatkozásában. A város elkötelezett a lakosok egészségi állapotának javítása mellett, ezért alapító
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tagként vesz részt az Egészséges Városok Magyarnyelvű Szövetségének munkájában, s támogatja az
ennek égisze alatt megalapított helyi szervezet, az Egészséges Városért Közalapítvány munkáját.

Elek
Elek Város Békés megyében, a magyar-román határ közvetlen közelében, a gyógyfürdőjéről ismert
Gyula városától 12 km-re, a megyeszékhely Békéscsabától pedig 25 km-re fekszik. A város gazdag
történelmi múltra tekint vissza, mely jelenleg több nemzetiség által lakott település, kulturális élete így
rendkívül sokszínű. A település 1996-ban kapott városi rangot.iv
A turisztikai látnivalók sorából kiemelhető az 1976-ban, barokk stílusban épült római katolikus
templom, a településen a 19. és a 20. század fordulójáról fennmaradt polgári házak, a német
nemzetiségi tájház a berendezett tájszobával, a 2001-ben felavatott országos emlékhely a németek
kiűzésének emlékére, valamint a római katolikus temetőben lévő kálvária és sírkőkert.
„A növénytermesztés terén meghatározók a géppel művelhető növények, pl. a kukorica és a
gabonafélék, melyek termesztéséhez kitűnő talajadottságokkal rendelkezik a település. Az
állattenyésztés területén a legfontosabb állatfajták a sertés, szarvasmarha, baromfi és a nyúl.
A településen nagyobb kiterjedésű, meghatározó ipari üzem nem található, elsősorban a
kisvállalkozások terjedtek el. A vállalkozások széleskörűek, az elektronikai eszközök összeszerelésétől
a varrodán keresztül a teher- és személyfuvarozásig több tevékenység, illetve szolgáltatás van jelen.
Elek Város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a munkanélküliek foglalkoztatására melyet,
közfoglalkoztatás keretében valósít meg, ezzel pótolva a hiányzó munkalehetőségeket. A
közfoglalkoztatásban roma álláskeresők is részt vesznek, de számukról pontos adat nem áll
rendelkezésre.”v
Elek demográfiai tényezőit figyelembe véve megállapítható, hogy a lakosság az elöregedés mellett
lassan, de folyamatosan fogy. A természetes fogyás jelenleg kétszerese a születésszámnak, amely
részben a társadalom elöregedése, részben a rossz egészségi állapot következménye. A legfőbb
halálokot jelentő betegségek a keringési rendszer betegségei, a daganatos megbetegedések és az
agyérbetegségek. A gyermekek körében kiemelendő a mozgásszervi rendellenességgel küzdők, a
túlsúlyosak és a látásproblémával küzdők magas aránya. A középiskolás korosztályban folyamatosan
nő a magas vérnyomással küzdők száma. A városban 2 háziorvosi és 1 gyermekorvosi és egy fogorvosi
körzet (felnőtt, gyermek, intézményi ellátás) található, vállalkozó orvosok látják el a feladatokat. A
város két védőnői körzetre tagozódik. A központi orvosi ügylet a Kistérségi társulás keretén belül került
megoldásra. A betegek gyógyszerellátása két gyógyszertár működésével megoldott. vi vii

Kétegyháza
Kétegyháza Békés megye délkeleti részén fekvő nagyközség, a legnagyobb magyarországi román
nemzetiségű település: lakóinak mintegy 30 százaléka vallja magát románnak. A térség már az Árpádkor után benépesült, az első írásos emlék 1412-ben szól először Kétegyházáról. 1800-1812 közötti
mértani falurendezés során alakult ki a község mai arculatát meghatározó széles, hosszú, valamint a
merőlegesen keresztező utcák rendje. Az Almásy grófok egykori romantikus stílusú parkkal övezett
kastélyában 1952-ben indult meg a középiskolai oktatás: a szakmunkásképzés során egyidejűleg több,
mint kétszázan sajátítják el a mezőgazdasági gépismereteket, képzik a gazdaasszonyokat, a leendő
falusi vendéglátókat, az iskola erdélyi vendégtanulókat is fogadott. Az itt működő FVM Aszk
Szakközépiskola és Kollégium, mint ahogy nevében is benne van, a Földművelésügyi Minisztérium
fennhatósága alá tartozik. A tanintézmény kiválóan alkalmas konferenciák, rendezvények
megrendezésére: a középiskola kollégiumában szállodai körülmények fogadják a messziről érkezőt. A
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kastélypark területén található a Gépfejlődéstörténeti Gyűjtemény működő mezőgazdasági gépekkel.
A másik nagy jelentőségű művelődési érték a Kétegyházi Román Tájház. A településen magyar és
román általános iskola és óvoda működik. A magyar általános iskola 1997-től Márki Sándor történész
nevét viseli.viii
„A lakosság főként mezőgazdasággal foglalkozott, ennek megfelelően az ágazat 1990-es években
kezdődött válsága leginkább ezen a gazdaságilag elmaradott településen éreztette hatását. Mára a
településen élők közül számosan a közfoglalkoztatásban vesznek részt. Az alacsony iskolázottság
felszámolására indult állami programok leginkább a bizonyítvány megszerzését eredményezték,
szemléletbeli, tudásbeli változást nem hoztak, így ténylegesen nem járultak hozzá az elhelyezkedési
lehetőségek megragadásához. Az induló képzések több esetben olyan munkalehetőségre irányultak és
irányulnak, melyekre más, távoli településeken jelentkezik igény. Ez felerősíti az ingázást, ami viszont
a családi kapcsolatok és koherencia ellen hat. A településen jelentősebb foglalkoztató nem üzemel, a
legnagyobb munkáltató maga az önkormányzat, így jelentős azoknak a száma, akik a közigazgatásban
tevékenykednek.”ix
„Kétegyháza Nagyközség területén telepszerű szegregáció nem alakult ki, bár kétségkívül vannak olyan
területek, ahol a szegényebb családok élnek, ennek oka nem az odavándorlás, hanem a tehetősebbek
elköltözése. A jelenség megoldására az önkormányzat a családok jövedelemszerző képességnek
erősítését tűzte ki céljául.”x
„A településen a rendelkezésre álló közösségi terek hiánya, illetve elégtelen volta korlátokat szab a
különböző hagyományőrző, generációk közötti kapcsolaterősítést szolgáló rendezvények
lebonyolításának, ezzel hátrányba kerülhetnek elsősorban az időskorúak, de a településen élők
bármely korcsoportja.”xi
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának közigazgatási területe három felnőtteket és gyermekeket
egyaránt ellátó vegyes háziorvosi körzetet alkot. A fogászati és iskola fogászati feladatok egy körzetben,
a védőnői feladatok két körzetben kerülnek ellátásra (a háziorvosokkal közösen végzik az
iskolaegészségügyi ellátást). Kétegyháza lakosainak ügyeleti ellátását Elek városával közösen, eleki
telephellyel oldják meg. xii

Lőkösháza
„A valamivel kevesebb, mint 2000 lelket számláló település a Dél-békési térség szélén fekszik,
közvetlenül az országhatár mellett, a Budapestet-Bukaresttel összekötő villamosított vasúti fővonal
mentén. Az 1949-től önálló kistelepülés az idők folyamán több közigazgatási egységhez tartozott, így
1000 és 1552 között Zaránd megyéhez, a török hódítások után 1552-től 1680-ig a temesvári vilajet,
majd ezután 1790-ig Arad vármegye része volt a térség. Ezt követően II. József új szervezeti
elképzeléseinek megfelelően egyesíti Csanád, Csongrád és Békés vármegyét. Az uralkodó halála után
a térség ismét Arad vármegyéhez tartozik egészen 1850-ig, amikor ismét tíz évre Békés vármegye
részévé válik. Az elkövetkezendő évek során ezek megismétlődtek, míg végül 1949. január elsejétől
levált Elektől és lett önálló, 1954-től napjainkig is Békés megye része.
A község alapvetően mezőgazdasági jellegű. Az elmúlt években a leggyakrabban termesztett növények
közé a búza, az árpa, a kukorica, a napraforgó, a repce és a cirok tartozik. Nagy számban jelentek meg
a településen a környékbeli dinnyetermesztő gazdák is.
Lőkösházán nemzetközi vasúti határátkelő található, így a település jelentős foglalkoztatója a MÁV, a
legnagyobb önkormányzati intézménye a Községi Óvoda. A Lőkösházi Általános Iskola a Gyulai
Tankerületi Központ fenntartása alatt áll. A két oktatási / nevelési intézményben közel 200 gyermekkel

10/49

A Gyulai Járás egészségterve (2019-2025)
foglalkoznak. Az oktatási intézmények jól felszereltek, külön tornaterem és sportpálya is segíti a
gyermekek szabadidős és iskolai foglalkozásának hasznos eltöltését. A gyermekek és a lakosság
számára is lehetőség van étkeztetésre az itt található Napközi Konyhában.
Lőkösháza, lélekszámához mérten nagy művelődési házzal és könyvtárral büszkélkedhet, ahol
rendszeresen kerülnek megrendezésre kiállítások a helyi alkotók műveiből. A Községen belül
különleges, vagy történeti értékkel rendelkező műemlék nem lelhető fel. Ez elsősorban abból adódik,
hogy az ötven esztendővel ezelőtt önállóvá vált település korábban Elekhez tartozott, és az ehhez
tartozó földterületek képezték a mai Lőkösháza területét.
A településen kiemelt műemlék a külterületen található impozánsan felújított Bréda-kastély, külön
említést érdemel még a Vásárhelyi-kastély is. Klasszikus értelemben vett turisztika tehát 1949 óta nem
jellemző az önálló településen, azonban a tiszta és ápolt utcák, gondozott terek figyelmet érdemelnek.”
„A települési önkormányzat képviselő-testülete határozatban döntött úgy, hogy minden évben
augusztus 20-án tartja a falunapot, tisztelettel adózva ezzel az államalapításnak is. A település 19931994-ben a rákapcsolódott a regionális vízműhálózatra. 1993 novemberében induló dél-békési
gázprogramban koordináló szerepet játszott településünk, amelynek végeredményeként 1995.
szeptemberben a kilenc érintett településen a térségi gázszolgáltató, a DÉGÁZ segítségével meggyúlt
mindenütt a gázláng.
1999-ben a szomszédos Kevermessel együttműködve elkészült a szennyvízhálózat I. üteme a
településen, miközben a két község között megépült a szennyvíztisztító-telep. A kábeltelevíziós
rendszer 1998-ban épült ki.
A vasúti fővonal mentén fekvő település egyben vasúti határátkelőhely is, erre alapozva az Európai
Unió támogatását elnyerve közúti határátkelőhelyet szeretne létesíteni. A román oldal a bukaresti
kormánytól már megkapta az elvi építési engedélyt a vámszabad terület kialakítására a
határállomáson. Nem véletlenül, mert Bukarest Románia egyik nyugati kapujának tartja a KürtösLőkösháza határátkelőhelyet, amelyet csak erősítene, ha itt hamarosan közúton is át lehetne kelni
egyik országból a másikba. Mindez nem csak az infrastruktúra nagyarányú fejlesztésével járna együtt,
de sok munkahelyet teremtene, növelné a tranzitforgalmat és a kereskedelem lehetőségei is
kibővülnének Lőkösházán.”
„A községben háziorvosi szolgálat üzemel, akinek munkáját asszisztens is segíti. Ugyancsak az orvosi
rendelő épületében végzi munkáját a fogorvos és a védőnő is. 1993-tól községünkben fiókpatika
üzemel.” xiii

Az egészségfejlesztési iroda bemutatása
Gyula Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézménye a TÁMOP 6.1.2/11/3 pályázati
kiírás keretében vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert el egészségfejlesztés térségi
szervezésére, megvalósítására a 2013-tól 2015-ig terjedő időszakban. Általános cél a Gyulai
Kistérségben az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása volt a lakosság és speciális,
magas kockázatú célcsoportok körében kistérségenként2 egy-egy koordinált fejlesztési projekt
keretében az egészségfejlesztést kistérségenként támogató intézmény kialakításával és az
egészségügyi ellátórendszer egészségfejlesztéssel összefüggő feladatainak összehangolásával,
kapcsolatainak fejlesztésével. A pályázat konkrét célját akkor az alábbiak szerint foglalták össze:
•
2

Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda létrehozása, működtetése;
A járások kialakítását követően a kistérség alatt járást értünk
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•
•
•

•
•

Az egészséges életmódot támogató pozitív közösségi minták elterjesztése a szükséges
intézményrendszeri háttér kialakításával;
A legjelentősebb, idült, nem-fertőző betegségek okozta halálozás és betegségteher megelőzése és
csökkentése az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások révén;
A lakosság széles körének fizikai aktivitásra, mozgásban gazdag életmódra, egészséges
táplálkozásra ösztönzését támogató szolgáltatások kialakítása, az idült, nem fertőző betegségek
megelőzésének előmozdítása;
A dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás visszaszorítása;
A mentális egészség javítása.

A tevékenységet jelenleg az egészségfejlesztési iroda (továbbiakban EFI) nevű szervezeti egység látja
el. A beadott pályázat 5 év fenntartási időt tartalmazott, mely 2020. június 30. napján jár le, azonban
a kormány által frissen létrehozott központi egészségfejlesztési irodákat, és Gyula város
önkormányzatának támogatását látva vélhetően ezt követően sem fog magára maradni a lakosság,
tovább folytatódik az iroda prevenciós munkája, melynek során prevenciós célú egészségfejlesztési és
egészséges életmódra nevelő programokkal van jelen a Gyulai járás 4 településén. Az iroda működését
az Emberi Erőforrás Minisztérium (EMMI) szakmailag és anyagilag is támogatja (évről évre kiírt
pályázattal), mely támogatás elnyerésének feltétele az adott évre kiírt szakmai program megvalósítása
(a fenntartás alatt vállalt programelemek mellett). A továbbiakban röviden bemutatásra kerülnek
2018-as év során szervezett programok.
Állandó szolgáltatásként működtek a dietetikai tanácsadás, az orvosi konzultáció, a jóga és a
gyógytorna foglalkozások, ezeken összesen 2705 alakalomrészvétel3 történt. Szintén stabilan
működtek a klubfoglalkozások, melyek az alábbi témák köré szerveződtek:
•
•
•
•
•
•

egészséges Időskor
cukorbetegség
szenvedélybetegségek
daganatos betegségek
mentálhigiénia
szív és érrendszeri betegségek

Az állandó szolgáltatások és rendszeres programok mellett az alábbi programok valósultak meg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3

•
•
•
•
•
•
•
•
•

egészségnevelő szexuális felvilágosítás
előadások Gyulán és Eleken
Mini akadémia
Egészséges táplálkozás
Külső allergének
Elhízás elleni nap
Dohányzásmentes világnap
Balesetmegelőzés
Nyári hőhullámok veszélyei
Egészségheti rendezvény
Szív világnapja
Zenés torna óvodásoknak
Mellrák elleni világnap

•

1 fő 1 alkalommal történő megjelenése
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Pályaválasztási tanácsadás
Kézmosás világnap
Véradás
Családi nap
Tök Jó hét
Függőségek
Koraszülöttek világnapja
Ételallergiák
Mozgósítás prosztata és petefészek
daganat szűrésre
Kiégéskezelési
előadás
szakdolgozók
számára
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•
•

•
•
•

Kiégéskezelési előadás az E.Ü. Alapellátási
Intézmény munkatársai számára
Fogápolási nap

Cukorbetegek világnapja
Egészséghetek
Iskolai előadások és anonim tanácsadás

A fenti rendezvényekkel összesen 4399 főt ért el az EFI.
A 2019. évben még aktívabban működik az iroda: annak ellenére, hogy a pályázati rendszer
sajátosságai miatt a programok többsége a 2. félévben szokott realizálódni, az első félév is igen szépen
alakult. A klubfoglalkozások folyamatosan zajlanak, ahogy az állandó szolgáltatások is, melyek Hot-Iron
és FittForma foglalkozásokkal bővültek. E mellett a babák és szüleik kapcsolatát, lelki állapotát s ez által
egészségét is javítani hivatott babamasszázs tanfolyamot is indult. A megvalósult programok a
következők:
•
•

•
•
•
•
•
•

•

V. Jubileumi Kétegyházi Valentin Napi
Örömfutás (programcsatlakozás)
Dr. Zacher Gábor toxikológus előadása a
szenvedélybetegségekről
(programcsatlakozás)
dohányzásleszokási verseny
„Életigen
Gyula”
elnevezésű
előadássorozat
„Idősen is egészségesen és aktívan” című
kurzus
„Virágos
Gyula
Akciónapok”
(programcsatlakozás)
lőkösházi
családi
egészségnap
(programcsatlakozás)
fogászati szűrőbusz

•
•
•
•
•
•
•
•

Törökzugi
óvoda
egészségnapi
rendezvénye (programcsatlakozás)
Városi Gyermeknap (programcsatlakozás)
kétegyházi
Családi
Egészség–
és
Gyermeknap (programcsatlakozás)
Egészséges táplálkozást népszerűsítő
prevenciós akciónap
elhízás
elleni
világnap
prevenciós
akciónapja
dohányzás elleni prevenciós akciónap
óvodai egészségnevelési nap
egészségprevenció
az
olvasótábor
résztvevőinek (programcsatlakozás)
II. Kora Picnik (programcsatlakozás)

A 2019. év első félévében már elérte az iroda a 4.776 alkalomrészvételt. Az iroda tapasztalatai alapján
nagyon nehéz elérni a lakosságnál, hogy a hétköznapi rohanásba, a családi élet teendői közé beiktassák
programjaikon való részvételüket. Emiatt az önálló, külső helyszínre szervezett előadások felől az
(oktatási / nevelési) intézményekben, munkahelyeken történő megjelenés, illetve a programokhoz
csatlakozás felé szükséges elmozdulni. E mellett az online és szórólapos megjelenés fokozása tűnik még
hatékonynak.
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A Gyulai Járás lakosai egészségi állapotának bemutatása
Ebben a részben a Békés Megyei Kormányhivatal által készített, Tájékoztató a Gyulai Járás
Lakosságának Egészségi Állapotáról című dokumentum került szó szerint bedolgozásra.xiv Ennek oka,
hogy az Tájékoztató tartalma szerves részét kell képezze a tervnek, hisz annak megalapozását adja, s
emiatt mellékletként, függelékként való csatolása nem lenne célszerű. A dokumentum ugyanakkor
kiköti a teljes terjedelemben történő másolást.

Fogalmak
Aktivitási arány: a gazdaságilag aktívaknak a megfelelő korcsoportba tartozó népességhez viszonyított
aránya.
Belföldi vándorlási különbözet: egy adott közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel
bejelentkezők, valamint visszavándorlók és az onnan más közigazgatási egységbe állandó vagy
ideiglenes jelleggel bejelentkezők és visszavándorlók számának különbözete.
BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása): A betegségek nemzetközi osztályozása az Egészségügyi
Világszervezet által publikált tételek rendszere. A BNO célja, hogy lehetővé tegye a különböző
országokban vagy területeken gyűjtött mortalitási és morbiditási adatok szisztematikus elemzését,
megjelenítését és időben történő összehasonlítását. A BNO használata révén a betegségek, a halálokok
és egyéb egészségügyi problémák diagnózisai alfanumerikus kódokká alakíthatók, ami az
összehasonlíthatóság mellett könnyű tárolást, visszakeresést és adatelemzést tesz lehetővé. Jelenleg
a BNO X. revízióját használjuk.
Csecsemőhalandóság: ezer élve szülöttre jutó 1 éven aluli meghalt.
Elsődleges megelőzéssel befolyásolható, elkerülhető halálozás (EMB): a nemzetközi és hazai
referenciák szerint meghatározott halálokok miatt 75 év alatt bekövetkező halálesetek, melyek első
sorban állami és széles körben szervezett (populációs szintű) eredményes elsődleges megelőzés,
valamint e halálozások csökkentésére irányuló céltudatos egészségpolitikai, népegészségügyi
döntések, beavatkozások révén befolyásolhatóak, illetve elkerülhetőek lennének.
Eltartottsági ráta: a gyermek (0–14 éves) és az idős népesség (65–x éves) a 15–64 évesnépesség
százalékában.
Foglalkoztatási arány: a foglalkoztatottaknak a megfelelő korcsoportba tartozó népességhez
viszonyított aránya.
Gazdaságilag aktív népesség: a munkaerőpiacon megjelenők, vagyis a foglalkoztatottak és a
munkanélküliek együttes száma.
Incidencia: az új megbetegedési esetek előfordulása adott időtartam alatt az eseménytől addig mentes
érintett populációban
Korai halálozás: a 65 éves kor előtt bekövetkezett halálozások.
Lakónépesség: az adott területen lakóhellyel rendelkező, és másutt tartózkodási hellyel nem
rendelkező személyek, valamint az ugyanezen területen tartózkodási hellyel rendelkező
személyekeegyüttes száma.
Munkanélküliségi ráta: a munkanélkülieknek a megfelelő korcsoportba tartozó gazdaságilag aktív
népességen belüli aránya.
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Öregedési index: az idős népesség (65–x éves) a gyermeknépesség (0–14 éves) százalékában.
Standardizált Halálozási Arányszám (SHA) – adott területen adott időszakban az halálozás időbeni
változásának jellemzésére használt mutató. A direkt standardizálás alapjául a Standard Európai
Népesség (1976) koreloszlása szolgál. Hierarchikus Bayes becsléssel simított SHA (becsült halálozási
kockázat): a halandóság időbeni változásának jellemzésére járási szintű vizsgálatok esetén alkalmazott
stabilizált mutató, amely korrigálja a kis esetszámokból eredő statisztikai bizonytalanságot. A
standardként választott viszonyítási alap a teljes vizsgált időszak összevont országos kockázata.
Standardizált Halálozási Hányados (SHH) – az adott terület lakosságának adott időszakra és halálokra
vonatkozó halálozása/megbetegedése mennyivel tér el az országos halálozási szinttől.
SHH értelmezése:
SHH<100%, az országosnál alacsonyabb szintű halálozás
SHH=100%, az országossal megegyező szintű halálozás
SHH>100%, az országosnál magasabb szintű halálozás
Empirikus ill. hierarchikus Bayes becsléssel korrigált SHH: a területi (megyei ill. járási, települési) szintű
vizsgálatok esetén alkalmazott stabilizált mutató, amely korrigálja a kis esetszámokból eredő
statisztikai bizonytalanságot.
Szignifikancia: statisztikai megbízhatóság, a hipotézis melletti statisztikai bizonyíték
Születéskor várható átlagos élettartam: kifejezi, hogy az újszülött az adott év halandóságiviszonyai
mellett még hány évi élettartamra számíthat.
Természetes szaporodás, fogyás: az élveszületések és a halálozások különbözete.
A tájékoztatóban felhasznált demográfiai, népmozgalmi, gazdasági mutatók forrása a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH), ill. - a születéskor várható átlagos élettartam EU, országos és megyei adatai
tekintetében - az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A mortalitási adatok forrása a Nemzeti
Népegészségügyi Központ Információs Rendszere (NEKIR-NNK, 2019), és 2017. évig állnak
rendelkezésre. Az időben aggregált epidemiológiai mutatók alkalmazása a statisztikai bizonytalanságok
és instabilitások mérséklését szolgálja.

Bevezetés
A leíró epidemiológia módszertanával előállított információk ismerete egy adott területen élő lakosság
egészségi állapotának feltérképezéséhez szükséges első lépés.
Az egészségi állapot összetevőinek, illetve azok térbeli eloszlásának vizsgálata, a magas halálozási
kockázatú területek azonosítása fontos lehet az adott lakosság körében létező egészségproblémák,
betegségterhek azonosítása, ill. e problémák rangsorolása szempontjából. Az országos trendtől eltérő,
szokatlan térbeli és/vagy időbeli mintázatú területek figyelmet érdemelnek; az eltérések hátterében
lokális kockázati tényezők, szakpolitikai döntések (pl. szűrési program stb.) életbe lépése vagy
változása, helyi egészségügyi szolgáltatások bevezetése vagy megszűnése állhatnak, de felmerülhet az
adatminőség kérdése is. A Tájékoztató-val célunk információt nyújtani a térség lakossága egészségi
állapotának felméréséhez, a háttérben húzódó okok feltárásához, az egészségi állapot javítását célzó
intervenciós stratégiák kidolgozásához, a prioritások meghatározásához, a célzott egészségügyi és
népegészségügyi döntések előkészítéséhez.
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Társadalmi-gazdasági környezet
A gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális, foglalkoztatási adatok alapján országos
összehasonlításban Békés megye hátrányos helyzetű térség, mindemellett a gazdasági aktivitás
mutatói 2018-ban kedvezően változtak. A foglalkoztatottak száma emelkedett, a munkanélkülieké
visszaesett az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva (a foglalkoztatási arány és a munkanélküliségi
ráta továbbra is kedvezőtlenebbek az országos átlagnál). Békés megyében a 15–74 éves népesség
61,1%-a volt gazdaságilag aktív, számuk 2,1%-kal több volt, mint egy évvel korábban. A megyei ipar
2018. évi teljesítménye 6,6%-kal felülmúlta az egy évvel azelőttit. A megyei székhelyű építőipari
szervezetek termelése 17%-kal bővült, azonban a lakásépítések népességre vetített száma jóval
alacsonyabb volt az átlagosnál.

Demográfiai helyzet – népesség, népmozgalom
Békés megye egészéhez hasonlóan folyamatos népességfogyás jellemzi a Gyulai járást, ezen belül a
járási székhelyet is; 2011-2016 közötti években a járás lakossága 5,5%-kal, a járási székhely lakossága
4,8%-kal csökkent, ez 2017. január 1-én 39 698 főt, ill. 30 004 főt jelentett. Békés megye lakónépessége
2017. január 1-én 342 438 fő, egy évvel később 338 000 fő volt.
A természetes fogyás 2016-ban a járásban -7,2/1000 fő, Gyulán -7,0/1000 fő. Járási szinten az indikátor
2006-2016 évekre vetített átlaga 1000 főre -7,5 fő. Közzétett adatok alapján 2018-ban az előző évhez
képest megyei szinten a népesség természetes fogyása mérséklődött, de mértéke nagyobb volt az
országosnál.
A csecsemőhalandóság alapvetően az egészségügyi ellátórendszer egyik minőségi indikátora, azonban
alakulását számos társadalmi-gazdasági tényező (szülői iskolázottság, életvitel, életkörülmények,
munkanélküliség) is befolyásolja. A mutató tendenciája a megyében néhány csúcstól eltekintve 1990
óta alapvetően, míg az elmúlt 2 évben kifejezetten csökkenő, és az országos átlagnál alacsonyabb.
A belföldi vándorlási különbözet 2016-ban a járásban -3,6/1000 fő, Gyulán -2,2/1000 fő. Járási szinten
a 2006-2016 évek átlaga -2,2/1000 fő.
Békés megye lakónépességének életkor szerinti összetételében folytatódtak a már hosszabb ideje
tapasztalt szerkezeti változások: az öregedési folyamat felgyorsult, a 60 évesnél idősebb korosztály
létszáma meghaladja a 0-14 éves gyermekkorúak létszámát, és az eltartott népességet jelentő
gyermek- és időskorúaknak a 15-64 évesekhez viszonyított aránya tovább emelkedett.
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1. ábra Békés Megye Népességének száma nemek és életkor szerint, január 1.

Az ábra színes része az 1990. január 1-i, míg a körvonalas része a 2018. január 1-i állapotot tükrözi.
Járási és Gyula települési szinten 2016-ban az öregedési index 166,9% és 169,7%, vagyis 100
gyermekkorúra 166,9 ill. 169,7 időskorú jut. Az eltartottsági ráta járási szinten és a járási székhelyen is
53,84% (országos 49,7%), ami azt mutatja, hogy 100 aktív lakos hány inaktív lakost “tart el”. A
születéskor várható átlagos élettartam megyei szintű adatai: a mutató férfiaknál 71,51 év (országos
72,43 év), nőknél 78,54 év (országos 79,21 év). Az indikátor értéke 2001 és 2016 között mindkét nem
esetében megyei és országos szinten is emelkedett, azonban az EU28 átlagának alatta marad. Békés
megyében 2001-2016 időszakban férfiaknál az életév „nyereség” 2,67 év, nőknél 1,94 év.

2. ábra Születéskor várható átlagos élettartam alakulása 2001-2016

Haláloki struktúra
Az összhalálozáson belül a járás teljes lakosságára vetítve vezető haláloknak számítanak a keringési
rendszer betegségei 50,58% arányban a férfiak, 58,40% arányban a nők körében. Második helyen a
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daganatos megbetegedések szerepelnek 27,11%, ill. 23,15% arányban a férfiak, ill. a nők körében.
Mindkét nem esetében nagyságrenddel kisebb arányban harmadik helyen a légző rendszer betegségei
állnak (5,56% arányban a férfiaknál, 4,63% arányban a nőknél); negyedik helyen férfiaknál a külső okok
állnak 5,37% arányban, nőknél az emésztőrendszer betegségei 3,15% arányban; ötödik helyen
férfiaknál az emésztőrendszer betegségei állnak 4,09% arányban, nőknél a külső okok 2,16% arányban.

3. ábra Gyulai Járás teljes férfi lakosságának haláloki struktúrája 2013-2017

4. ábra Gyulai járás teljes női lakosságának haláloki struktúrája 2013 - 2017

A korai életkorban (25-64 év) bekövetkezett halálozási struktúra eltérő képet mutat: a rosszindulatú
daganatos megbetegedések miatti halálozások férfiak esetében közel azonos súllyal követik a keringési
rendszer betegségei miatti halálozásokat (36,08% és 31,63%), nők esetében 50,19% arányban az első
helyre kerülnek és arányuk kétszerese lesz a keringési rendszer betegségei által okozott
halálozásoknak. A daganatos betegségek okozta halálozások a fiatalabb korosztályokat sújtják.
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5. ábra Gyulai járás 25-64 éves férfi lakosságának haláloki struktúrája 2013 - 2017

6. ábra Gyulai járás 25-64 éves női lakosságának haláloki struktúrája 2013 - 2017

Okspecifikus korai halálozás
A halálozási mutatókat a népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű 25-64 éves korosztályban
vizsgáljuk. Egy adott terület lakosságának egészségi állapotát első megközelítésben a 65. életév
betöltése előtt bekövetkezett halálozások mértéke és haláloki struktúrája jellemzi; a korai
halálozásokat az egészséget veszélyeztető, de megfelelő tudatos életvitellel befolyásolható kockázati
tényezők mértéke döntő módon befolyásolja.

Rosszindulatú daganatok
A légcső-, hörgő- és tüdő rosszindulatú daganatai a járás férfi és női lakosságának korai
halálozásában vezető helyen állnak, a daganatok miatti halálozások több mint 30%-áért
felelősek mindkét nem esetében. A vastagbél-, végbél- és anus rosszindulatú daganatai
férfiaknál második (12,68%), nőknél – az emlő rosszindulatú daganatával megegyezően - a
harmadik (10,08%) leggyakoribb rosszindulatú daganatos korai haláloknak számítanak. Nők
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esetében második helyen a méhnyak rosszindulatú daganata áll (11,63%). Férfiaknál a
harmadik leggyakoribb daganatos halálok az ajak, szájüreg és garat rosszindulatú daganata
(9,86%).

7. ábra Gyulai járás 25 - 64 éves férfi lakosságának rosszindulatú daganatok miatti halálozásának oki struktúrája

8. ábra Gyulai Járás 25 - 64 éves női lakosságának rosszindulatú daganatok miatti halálozásának oki struktúrája 2013 2017

A légcső-, hörgő- és tüdő rosszindulatú daganatai

A légcső-, hörgő- és tüdő rosszindulatú daganatai miatti korai halálozás kockázatának időbeli
változását vizsgálva járási szinten férfiak esetében 2007-2017 között csökkenő, az országos
lefutást követő tendencia látható. A járási halálozás minden évben az országos halálozásnál
kedvezőbb, de az eltérések statisztikailag nem szignifikánsak, ami azt jelenti, hogy a jelenség
előfordulásában a véletlen szerepe nem zárható ki. A járási nők esetében tapasztalt 2007-2013
közötti meredek emelkedés 2014-től határozott csökkenést mutat, mely azonban 2016-ban
megtorpan és az országos szinthez mért kedvezőtlen irányú eltérés is növekedni kezd. Az
országosnál kedvezőtlenebb halálozási kockázat csak 2015-ben szignifikáns, a többi évben az
eltérések statisztikailag nem bizonyíthatók. A nők korai halálozása országos szinten is enyhén
emelkedő tendenciájú.
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9. ábra Légcső, hörgő és tüdő rosszindulatú daganata miatti halálozás a Gyulai járásban és Magyarországon 2007 - 2017
között

A légcső-, hörgő- és tüdő rosszindulatú daganatai miatti korai megbetegedések incidenciakockázatának időbeli lefutása férfiak esetében ingadozó, a vizsgált időszak utolsó harmadában
kifejezetten kedvező tendenciájú; az országos megbetegedésektől mért kedvező eltérés
mértéke nő. A járási nők esetében a tapasztalt 2007-2013 közötti meredek emelkedés 2014től határozott csökkenést mutat, mely azonban 2016-ban megtorpan és az országos szinthez
mért kedvezőtlen irányú eltérés is növekedni kezd. Az eltérések a vizsgált időszak egyetlen
évében sem szignifikánsak.

10. ábra Légcső, hörgő és tüdő rosszindulatú daganata miatti halálozás a Gyulai járásban és Magyarországon 2007 - 2017
között

A halálozások területi eloszlását vizsgálva látható, hogy a Gyulai járás férfi lakosságának korai
halálozása az országos halálozáshoz képest kedvezőbb. A SHH=0,96, ami azt jelenti, hogy a
halálozás az országos szintnél 4%-kal alacsonyabb. A megbízhatósági tartomány értékei
alapján azonban a tapasztalt eltérés nem szignifikáns, vagyis a véletlen szerepe nem zárható
ki. A hierarchikus Bayes-i korrekció eredményei alapján is hasonló eredményre jutunk. Nőknél
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az SHH=1,30, a hierarchikus Bayes-i korrekciót alkalmazva SHHhier=1,20 szignifikáns értékek,
ami azt jelenti, hogy a halálozás az országos szintet min. 20%-kal meghaladja, és ebben az
esetben a véletlen szerepe kizárható.

11. ábra Békés megye 25 - 64 éves férfi lakosságának a légcső, a hörgő és a tüdő rosszindulatú daganatai miatti halálozása,
járási szinten, 2013 - 2017

12. ábra Békés megye 25 - 64 éves női lakosságának a légcső, a hörgő és a tüdő rosszindulatú daganatai miatti halálozása,
járási szinten, 2013 - 2017
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A vastagbél-, végbél- és anus rosszindulatú daganatai
A járás férfi lakosságának vastagbél-, végbél- és anus rosszindulatú daganatai miatti korai
halálozásának kockázata 2007-2017 között az országos stagnáló tendenciához képest ingadozó, de
mindvégig annak alatta marad; 2014-től az eltérés mértéke folyamatosan kedvező irányba nő, bár a
véletlen szerepe ebben nem zárható ki (nem szignifikáns értékek). A járás női lakosságának korai
halálozási kockázata összességében magasabb a férfiakénál, 2010 óta minden évben az országos szint
felett mozog; az eltérések statisztikailag nem bizonyíthatók.

13. ábra Vastagbél, végbél és anus rosszindulatú daganata miatti korai halálozás a Gyulai járásban és Magyarországon
2007 - 2017 között

A vastagbél-, végbél- és anus rosszindulatú daganatai miatti korai megbetegedések incidenciájának
kockázata a járásban a vizsgált időszakban az országos szinthez képest - egy kiugró évtől eltekintve kedvezőbb, bár szignifikáns eltérésről csak 2010-ben (férfiak), ill. 2007-2008-ban (nők) beszélhetünk.
Mindkét nem esetében a korai halálozásokhoz hasonlóan az utóbbi éveket csökkenő, és az országos
szinthez képest egyre kedvezőbb tendencia jellemzi.

14. ábra Vastagbél, végbél és anus rosszindulatú daganata miatti korai megbetegedések a Gyulai járásban és
Magyarországon 2007 - 2017 között
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A halálozások térbeli egyenlőtlenségeit tekintve látható, hogy a Gyulai járás férfi lakosságának korai
halálozása az országos halálozáshoz képest kedvezőbb. A SHH=0,93, ami azt jelenti, hogy a halálozás
az országos szintnél 7%-kal alacsonyabb. A megbízhatósági tartomány értékei alapján azonban a
mutató nem stabil, vagyis a véletlen szerepe nem zárható ki. A hierarchikus Bayes-i korrekció
eredményei alapján is hasonló eredményre jutunk. Nőknél az SHH=1,26, instabil érték, és a
hierarchikus Bayes-i korrekciót alkalmazva nyert SHHhier=1,05 sem szignifikáns. A halálozás az
országos szintet 5%-kal meghaladja, és a véletlen szerepe ebben az esetben sem zárható ki.

15. ábra Békés megye 25 - 64 éves férfi lakosságának a vastagbél, a végbél, a végbélnyílás és az anus csatorna rosszindulatú
daganatai miatti halálozása, járási szinten, 2013 - 2017

16. ábra Békés megye 25 - 64 éves női lakosságának a vastagbél, a végbél, a végbélnyílás és az anus csatorna rosszindulatú
daganatai miatti halálozása, járási szinten, 2013 - 2017
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Az emlő rosszindulatú daganatai
Az emlő rosszindulatú daganatai miatti korai halálozások kockázata 2012 óta emelkedő tendenciájú és
közelít az országos szinthez. A valószínűségi tényezők értékei alapján az eltérések nem szignifikánsak.

17. ábra Emlő rosszindulatú daganata miatti korai halálozások a Gyulai járásban és Magyarországon 2007 - 2017 között

Az emlő rosszindulatú daganatai miatti korai megbetegedések incidenciájának kockázata 2013 óta
csökkenő tendenciájú, 2015 óta minden évben az országos szintnél kedvezőbb és ez a kedvező eltérés
növekvő mértékű; 2011-től 2017-ig a tapasztalt eltérések szignifikánsak.

18. ábra Emlő rosszindulatú daganata miatti korai megbetegedések a Gyulai járásban és Magyarországon 2007 - 2017
között

A halálozások területi eloszlását vizsgálva látható, hogy a Gyulai járás korai halálozása az országos
halálozáshoz képest kedvezőbb. A SHH=0,82, ami azt jelenti, hogy a halálozás az országos szintnél 18%kal alacsonyabb. A megbízhatósági tartomány értékei alapján azonban a mutató nem szignifikáns,
vagyis a véletlen szerepe nem zárható ki. A hierarchikus Bayes-i korrekció eredménye SHHhier=0,97
instabil mutatóra utal.
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19. ábra Békés megye 25 - 64 éves női lakosságának az emlő rosszindulatú daganata miatti halálozása, járási szinten, 2013 2017

A méhnyak rosszindulatú daganata
A méhnyak rosszindulatú daganata miatti korai halálozások kockázata a vizsgált időszak első
kétharmadában tapasztalt drasztikus emelkedést követően 2015-től időben csökkenő tendenciát
mutat, azonban az országos szinthez mért eltérés 2017-ben még mindig 2,7-szeres. A valószínűségi
mutatók alapján az eltérések 2011-től statisztikailag is bizonyíthatók.

20. ábra Méhnyak rosszindulatú daganata miatti korai halálozások a Gyulai járásban és Magyarországon 2007 - 2017

A korai megbetegedések kockázata minden évben meghaladta az országos szintet. 2014-től kedvező
csökkenő tendencia látható, 2017-ben az eltérés az országos szinthez képest minimális. Az eltérések
2010-2015 között statisztikailag is bizonyíthatók.
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21. ábra Méhnyak rosszindulatú daganata miatti korai megbetegedések a Gyulai járásban és Magyarországon 2007 - 2017

A halálozások területi eloszlását vizsgálva látható, hogy a Gyulai járás korai halálozása az országos
halálozáshoz képest igen kedvezőtlen. A SHH=2,88, ami azt jelenti, hogy a halálozás az országos
halálozás közel 3-szorosa. A megbízhatósági tartomány értékei alapján az eltérés szignifikáns. A
hierarchikus Bayes-i korrekció eredménye SHHhier=1,52 is statisztikailag stabil, vagyis a halálozás az
országos átlagot min. másfélszeresen meghaladja.

22. ábra Békés megye 25 - 64 éves női lakosságának a méhnyak rosszindulatú daganata miatti halálozása, járási szinten,
2013 - 2017

A keringési rendszer betegségei
A betegségcsoport által okozott korai halálozásban az ischémiás szívbetegségek a járás férfi és női
lakosságának körében is vezető helyen állnak (50,31% ill. 47,14%). Ezt követi a magas vérnyomás
(29,19% ill. 30%) majd a heveny szívizomelhalás (20,50% ill. 22,80%).
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23. ábra Békés megye 25 - 64 éves férfi lakosságának a keringési rendszer betegségei okozta halálozása járási szinten, 2013
- 2017

24. ábra Békés megye 25 - 64 éves női lakosságának a keringési rendszer betegségei okozta halálozása járási szinten, 2013 2017

A keringési rendszer betegségei miatti korai halálozás a járásban a vizsgált időszak minden évében – a
nők 2016. évi korai halálozását kivéve - magasabb az országos halálozásnál; férfiak esetében 20072010 és 2015 években, nők esetében 2011, 2013 és 2014 években az eltérés statisztikailag
megalapozott. A korai halálozások tendenciája férfiaknál határozott csökkenést követően az időszak
utolsó harmadában stagnált, nők esetében – rövid ideig tartó csökkenés után – 2017-ben újra
emelkedett.
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25. ábra Keringési rendszer betegségei miatti korai halálozás a Gyulai járásban és Magyarországon 2007 - 2017 között

A területi különbségeket elemezve látható, hogy a korai halálozás a járásban mindkét nem esetében
az országos halálozásnál magasabb. Az SHH férfiak esetében 1,13, ami azt jelenti, hogy az országos
átlagnál 13%-kal magasabb a halálozás; a mutató értéke statisztikailag nem bizonyított, a Bayes-i
korrekciót alkalmazva is hasonló eredményt kapunk. Nők esetében az SHH=1,20 instabil mutató, a
hierarchikus Bayes-i korrekciót alkalmazva SHHhier=1,19 szignifikáns érték, vagyis a járási nők
halálozása a vizsgált időszakban az országos halálozásnál statisztikailag bizonyíthatóan 19%-kal
magasabb.

26. ábra Gyulai járás 25 - 64 éves férfi lakosságának a keringési rendszer egyes megbetegedései miatti halálozásának oki
struktúrája 2013 - 2017
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27. ábra Gyulai járás 25 - 64 éves női lakosságának a keringési rendszer egyes megbetegedései miatti halálozásának oki
struktúrája 2013 - 2017

A dohányzással összefüggésbe hozható megbetegedések
A WHO meghatározását alapul véve az alábbi halálokok hozhatók összefüggésbe a dohányzással:
• az ajak-, szájüreg és garat rosszindulatú daganata,
• a gége-, légcső a hörgők és a tüdő rosszindulatú daganata,
• a nyelőcső rosszindulatú daganata,
• ischaemiás szívbetegségek,
• agyérbetegségek,
• idült alsó légúti betegségek
A halálozási kockázat időbeli alakulását elemezve 2007-2017 között a járási férfiak esetében kezdetben
meredek csökkenés látható, ez azonban az intervallum végére megállni látszik; az országos szinthez
képest tapasztalt eltérések 2007-2010 közötti években voltak szignifikánsak.
A járási nők esetében a kezdeti emelkedő trend 2014-től meredeken csökken, 2017-re az országos
szinthez képest nem látható eltérés; a 2011-2014 közötti években tapasztalt kedvezőtlen irányú
eltérések statisztikailag is bizonyítottak.
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28. ábra Dohányzással összefüggésbe hozható betegségek miatti korai halálozás a Gyulai járásban és Magyarországon 2007
- 2013 között

A korai halálozások térbeli eloszlását vizsgálva látható, hogy a Gyulai járás férfi és női lakossága az
országos szinthez képest kedvezőtlenebb mutatókkal rendelkezik. A férfiak esetében SHH=1,04, ami
azt jelenti, hogy a halálozás 4%-kal az országos szint felett van. A megbízhatósági tartomány értékei
alapján azonban a tapasztalt eltérés nem szignifikáns, vagyis a véletlen szerepe nem zárható ki. A
hierarchikus Bayes-i korrekció eredményei alapján is hasonló eredményre jutunk. Nőknél a SHH=1,27;
a megbízhatósági tartomány értékei alapján a mutató statisztikailag stabil, ami azt jelenti, hogy a
halálozás 27%-kal az országos szint felett van.

29. ábra Békés megye 25 - 64 éves férfi lakosságának a dohányzással összefüggésbe hozható halálozása, járási szinten,
2013 - 2017

31/49

A Gyulai Járás egészségterve (2019-2025)

30. ábra Békés megye 25 - 64 éves női lakosságának a dohányzással összefüggésbe hozható halálozása, járási szinten, 2013
- 2017

Elsődleges megelőzéssel befolyásolható, ill. elkerülhető betegségek
Az elsődleges megelőzéssel befolyásolható, ill. elkerülhető halálozás (EMB)csoportjába tartozónak
tekintjük azokat a nemzetközi referenciák szerint meghatározott, 75 év alatt bekövetkező
haláleseteket, melyek elsősorban állami és széles körben szervezett (populációs szintű) eredményes
elsődleges megelőzés, valamint e halálozások csökkentésére irányuló céltudatos egészségpolitikai,
népegészségügyi döntések, beavatkozások révén befolyásolhatóak, illetve elkerülhetőek. A komplex
csoport (EMB) az alábbi konkrét halálokokból tevődik össze:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A légcső, a hörgő és a tüdő rosszindulatú daganata
Alkoholos májbetegség
Idült májgyulladás
Májfibrózis és májzsugor
Idült májpangás
Gyalogos sérülése kerékpárral, 2-3-4 kerekű motoros járművel, teherautóval, busszal ütközés
Gyalogos sérülése k.m.n., egyéb vagy nem közlekedési balesetben
Kerékpáros sérülése 3-4 kerekű motoros járművel, teherautóval, autóbusszal ütközés
Kerékpáros sérülése egyéb vagy k.m.n. szállítási balesetben
Motoros, autó, teherautó, nehéz szállító, busz balesetek
Lovasbalesetek, de motoros járművel való ütközés
Vonatbalesetek
Villamos balesetek
Ipari, mezőgazdasági, építő, terepjáró, ismeretlen baleset
Ismeretlen közlekedési mód
Ismeretlen baleset jármű típusa nincs jelölve
AIDS
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A halálozási kockázat időbeli alakulását elemezve 2007-2017 között férfiak esetében járási és országos
szinten is csökkenés látható; a járási férfiak halálozási kockázata 2007-2009 közötti években és 2014ben volt szignifikánsan alacsonyabb az országosnál. A járási nők halálozási kockázata 2013-tól csökkenő
tendenciájú, az időszak végére kismértékben az országos szint alá kerül; 2013 kivételével azonban az
eltérésekben a véletlen szerepe nem zárható ki.

31. ábra Elsődleges megelőzéssel befolyásolható, illetve elkerülhető betegségek miatti halálozások a 0 - 74 évesek körében
a Gyulai járásban és Magyarországon 2007 - 2017 között

A korai halálozások térbeli eloszlását vizsgálva látható, hogy a Békéscsabai járás férfi lakossága az
országos szinthez képest kedvezőbb, a női lakosság annál kissé kedvezőtlenebb helyzetben van. A SHH
férfiak esetében 0,90, ami azt jelenti, hogy a halálozás 10%-kal az országos szint alatt van. Nőknél a
SHH=1,13, ami azt jelenti, hogy a halálozás 13%-kal az országos szint felett van. A megbízhatósági
tartomány értékei alapján azonban a tapasztalt eltérések nem szignifikánsak, vagyis a véletlen szerepe
nem zárható ki. A hierarchikus Bayes-i korrekció eredményei alapján is hasonló eredményre jutunk.
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32. ábra Békés megye 0 - 74 éves férfi lakosságának az elsődleges megelőzéssel befolyásolható, elkerülhető halálozása,
járási szinten 2013 - 2017

33. ábra Békés megye 0 - 74 éves női lakosságának az elsődleges megelőzéssel befolyásolható, elkerülhető halálozása,
járási szinten 2013 - 2017

Adatforrások, szakirodalom
1. Népegészségügyi Elemzési Központ Információs Rendszer (NEKIR), EFOP 1.8.0-VEKOP-172017-00001 számú, Egészségügyi Ellátórendszer Szakmai Módszertani Fejlesztése projekt,
Nemzeti Népegészségügyi Központ, 2019
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2. Békés megye Statisztikai Évkönyve 2016, Központi Statisztikai Hivatal
3. Fókuszban a megyék c. kiadvány, Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Főosztály, 2018
4. Egészségügyi Világszervezet (WHO) European health information gateway adatbázisa,
https://gateway.euro.who.int/en/
5. Ádány Róza: A magyarországi daganatos morbiditás és mortalitás területi egyenlőtlenségei c.
előadás, XXIV. Primer Prevenciós Fórum 2018., Budapest
6. Epidemiológiai szótár (szerk. V. Hajdú Piroska, Ádány Róza), Medicina Könyvkiadó Rt.,
Budapest, 2003
7. Észak-Magyarországi Regionális Népegészségügyi Jelentés, 2015

Összegzés
A fentiek alapján elmondható, hogy a férfiak esetében vezető halálokok között
• első helyen szerepelnek a keringési rendszer betegségei,
• a második helyen a daganatos megbetegedések,
• harmadik helyen a légzőrendszer betegségei,
• negyedik helyen a külső okok,
• ötödik helyen pedig az emésztőrendszer betegségei.
A nők esetében a következőképp alakulnak a vezető halálokok:
• első helyen szerepelnek a keringési rendszer betegségei,
• a második helyen a daganatos megbetegedések,
• harmadik helyen a légzőrendszer betegségei,
• negyedik helyen az emésztőrendszeri betegségek,
• ötödik helyen pedig a külső okok állnak.

A Gyulai Járás 25 – 64 éves férfi és női lakosságának korai halálozása sok esetben a légcső-, hörgő- és
tüdő rosszindulatú daganatai miatt következett be. A vastagbél-, végbél- és anus rosszindulatú
daganatai is kiemelkedő helyen állnak mindkét nem esetében, valamint a nők körében a méhnyak
rosszindulatú daganata miatti halálozás is számottevő.
A keringési rendszer betegségei miatti halálozások betegségcsoportok szerinti megoszlása a Gyulai
Járás 25 - 64 éves korosztályának férfi és női lakosait illetően hasonlóan alakult. Első helyen az
ischémiás szívbetegségek, második helyen a magas vérnyomás és az agyér betegségek, harmadik
helyen pedig a heveny szívizomelhalás áll.
A dohányzás a fent említett betegségek kialakulásának többségében szerepet játszik, mint az ajak-,
szájüreg és garat rosszindulatú daganata, a gége-, légcső a hörgők és a tüdő rosszindulatú daganata, a
nyelőcső rosszindulatú daganata, ischaemiás szívbetegségek, agyérbetegségek és idült alsó légúti
betegségek esetében.
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Beavatkozási lehetőségek
Az egészségi állapotot bemutató Tájékoztató alapján látható, hogy vannak olyan betegségek, melyek
elkerülhetők volnának, s az is feltárásra kerül, melyeknél van a legnagyobb szükség beavatkozásra,
melyek a megelőzhető okok. A megelőzés fókuszát tekintve három típusú lehetxv:
•

•

•

Az elsődleges megelőzés (primer prevenció) középpontjában az egészség általános védelme
és támogatása áll; célja a betegség kifejlődésének megakadályozása:
o általában nem orvosi eszközökkel (az egészségre ártalmas hatások kiiktatása, az
egészségtudatos életmód kialakítása stb.)
o kifejezetten orvosi tevékenységre alapozottan (Pl.: védőoltás).
Tevékenységi körébe tartozik az egészségnevelés és az egészségügyi felvilágosítás minden
területe.”
Másodlagos (szekunder), melynél a betegség korai felismerése, kiszűrése a cél, hogy minél
előbb ellátáshoz, kezeléshez jutva a lehető legjobb gyógyulási mértéket lehessen elérni (pl.
méhnyakszűrés).
A harmadlagos (tercier) prevenció célja a betegségekből fakadó károsodások, a tartós
egészségdeficitet okozó - életminőséget rontó; funkciózavart, tartós fájdalmat, tartós ellátást
okozó - állapotok megelőzése.

Az elsődleges prevenció, vagyis a megelőzés a leghatékonyabb és főként az egyén feladata: bizonyított
tény, hogy az életmód 50%-ban felelős egészségünk megőrzéséért. A fennmaradó 50%-ból 20%-ot az
egészségügyi ellátórendszer, 20%-ot a genetikai tényezők, 10%-ot a szociális és társadalmi helyzet tesz
ki. xvi Az alapellátás és az EFI feladatkörébe az elsődleges prevenciós tevékenység végzése, valamint a
másodlagos és harmadlagos prevenciót végzők munkájának támogatása, lakosok ösztönzése a
szűrővizsgálatokon való részvételre – védőnők esetén ezek nyilvántartása, méhnyakszűrés végzése –,
a további szövődményeket megelőző kezelések és életmód felvételére ösztönzés tartozik.
A Tájékoztató alapján megállapítható, hogy a lakosság egészségi állapotának javítását célzó
programoknak elsődlegesen a keringési rendszer betegséginek, valamint a daganatos
megbetegedéseknek a visszaszorítását kell zászlójukra tűzniük. Egyértelműnek látszik, hogy a
dohányzás visszaszorítása kulcsfontosságú a sikerhez, de e mellett szükséges összes rizikófaktort
számba venni, s azokra is hatást gyakorolni. A megvalósítás során az alábbi lépések végrehajtása látszik
indokoltnak:
1. A megelőzendő betegségek, betegségcsoportok rizikófaktorainak összegyűjtése
2. Érintett célcsoportok és színterek meghatározása
3. Kockázati tényezőkhöz és célcsoportokhoz igazodóan mutatók és (rendszeres ellenőrzést
lehetővé tévő) mérési módszertan kidolgozása, aktuális- és meghatározott időtávot követő
célállapot definiálása.
4. Rizikófaktorok4 mérséklését célzó programok színterek és célcsoportok szerinti meghatározása
5. Források hozzárendelése az egyes cselekvésekhez (a járáson belül akár területi bontásban)
6. Felelősök kijelölése az akciók végrehajtására
7. Rendszeres időközönkénti ellenőrzés, visszacsatolás a fenti lépésekhez és szükség esetén
korrekció.

4

A rizikófaktorok lehetnek módosíthatók, és nem módosíthatók. Tekintve, hogy jelen dokumentum célja
elsősorban nem az összefüggések pontos feltárása, hanem inkább a beavatkozási lehetőségek feltárása,
utóbbiakról a továbbiakban nem ejtünk szót. Azt viszont még érdemes itt megemlíteni, hogy a prevenció
célcsoportjainak nagyobb kockázatú egyénekre szűkítésénél ezek a tényezők fontos szerepet kaphatnak.
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Jelen járási egészségterv a fentiek közül – erre irányuló felhatalmazás híján – csupán az 1-4 pontok
kifejtésére vállalkozhat. Itt érdemes visszautalni a
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Vezetői összefoglalóban említett nehézségekre és ellentmondásokra
alkalmazhatóságával, gyakorlatba ültetésével kapcsolatban.

az

egészségtervek

Rizikófaktorok összegyűjtése
A fentiekből kiindulva a két legjelentősebb betegségcsoportra érdemes a rendelkezésre álló
erőforrásokat koncentrálni, nem szem elől tévesztve, hogy az ezek rizikófaktoraiban elért javulás
kihathat más betegségcsoportokra is, tekintve, hogy a test és lélek általános állapota azok kialakulását
is befolyásolja.

Keringési rendszer betegségeinek
A keringési rendszer betegségei – melyek közül a szívinfarktus, agyi keringési zavar és az alsó végtagi
verőérbetegség külön kiemelendő – megelőzésénél törekedni kell a kockázati tényezők mérséklésére,
különösen a cukorbetegségben, illetve érelmeszesedésben szenvedő, nagy kockázatnak kitett
személyek esetében. Az alábbiakban felsorolt kockázati tényezők befolyásolják a betegségek
kialakulásának valószínűségét xvii xviii:
1. dohányzás: az Ischaemiás szívbetegség (ISZB) kialakulásának relatív rizikója a dohányzók
esetében kb. 20%-kal magasabb, mint a nem dohányzók esetében
2. testmozgás: legalább napi 30 perc fizikai aktivitás elmaradása esetén növekszik a kockázat
3. táplálkozás: zöldségben gazdag, teljes kiőrlésű pékárut tartalmazó étrend szükséges a
kockázatcsökkentéshez, valamint mérsékelt zsírfogyasztás (ezen belül lehetőleg a
többszörösen telítetlen zsírsavak domináljanak), lásd 34. ábra.
4. elhízás: 18,5-24,99-es testtömegindex (BMI), valamint férfiaknál 102cm, nőknél 88cm alatti
haskörfogat az egészséges
5. a vérnyomás értékének 140/90 Hgmm (nagy kockázatúaknál 130/80) fölötti állandósulása
6. az összkoleszterin: 5 mmol/l feletti értéke (nagy kockázatúaknál 4,5 mmol/l felett, az LDLkoleszterin5 2,5 mmol/l felett, sőt akár 1,8 mmol/l felett
7. nagy kockázatúaknál az éhgyomri vércukor 6 mmol/l feletti értéke
8. túlzott sófogyasztás: napi 5g feletti, szigorúan véve 1g feletti, sófogyasztás6
9. orális fogamzásgátlók használata: az agyi érbetegségek relatív kockázatát növeli jelentős
mértékben (kb. hatszorosra, dohányzó nők esetében akár tizenhatszorosra!)
10. túlzott alkoholfogyasztás
A szív- és érrendszeri betegségek rizikótényezői egyéb, nem fertőző krónikus betegségek esetében is
rizikótényezőként hatnak, ezért ezen rizikótényezők mérséklése más betegségcsoportban is jelentős
javulást hozhat. Jó példa lehet erre az a finn program, mely az 1970-es években Észak-Karéliában indult
azzal a céllal, hogy csökkentse a szív-érrendszeri betegségek okozta korai halálozás mértékét. A
megvalósítás során a dohányzás mérséklésére és az egészséges táplálkozás széleskörű elterjesztésére
fókuszáltak. 25 éves időtávon 60%-kal csökkent a szív-érrendszeri betegségek által okozott korai
halálozás, s e mellett 40%-kal a daganatos megbetegedések miatti.xix

5
6

a "rossz" koleszterin
Az OÉTI tanulmánya szerint Magyarországon elérheti a 15-20 grammot is.
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34. ábra Étel piramis xx

Daganatos megbetegedések
A daganatos megbetegedéseknél a következő tényezőkkel kapcsolatosan mutathatók ki negatív
hatások: xxi
1. dohányzás: a tüdőrák estében 80-90%, általában a daganatos betegségeknél 30 százalékban
felelős
2. táplálkozás: Az emlőrák kockázata 1,59-szeres, ha a BMI meghaladja a 31 kg/m2 értéket, 1,99szeres, ha a menopauzás súlygyarapodás 20 kg fölötti. Az urológiai szaklapok közleményei
alapján pedig a prosztatarák kockázatát minden 10 kg súlyfölösleg 1,4-gyel emeli. A colorectális
daganatok7 kialakulását is nagy mértékben „segíti” a haskörfogat növekedése
3. testmozgás: heti 3-5 óra séta 26-40%-kal csökkenti az emlőrák halálozást, napi fél óra mozgás
pedig a colorectális daganatok rizikóját, s a tüdőrák dohányosoknál történő kialakulása is
kevésbé valószínű rendszeres mozgás esetén.
4. fertőzések: a primer hepatocelluláris carcinoma mögött a HPV vírusok állnak, melyek
védőoltásokkal, a veszélyekre történő figyelemfelhívással, biztonságos szexuális életről szóló
oktatással csökkenthetők.
5. környezeti ártalmak: ide tartoznak az ionizáló sugárzásnak (pl. UV), a radon gáznak8 kitettség,
valamint az arzén tartalmú ivóvíz. Az erős elektromágneses sugárzás is tényező lehet.
6. foglalkozási ártalmak: ide a kadmiummal9, azbeszttel, illetve benzollal összefüggő
munkakörök miatti rizikónövekedés tartozik, melyeket védőruhával /-eszközzel, illetve a
lehető legkisebb érintkezési időre törekvéssel lehet mérsékelni.

7

Végbél rosszindulatú daganatai
Föld kőzeteiből és a talajból, valamint a rádium és az uránium lebomlása során kerül a levegőbe
9
Földműves, fémmunkás, villanykörte izzók gyártósorán dolgozó munkás, mechanikai szerelő, gumigyári,
akkumulátor gyári munkás
8
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Kiválasztott rizikófaktorok
Tekintve, hogy a két betegségcsoport között sok az átfedés, illetve, hogy a halálokok között nem jelenik
meg, de komoly társadalmi teherként, illetve a káros magatartásformák megjelenésének indítóokaként
megjennek a lelki problémák is, az alábbiakban foglaljuk össze az egészségi állapot javítását célzó
programok által csökkentendő rizikófaktorokat, fontossági sorrendben:
1.
2.
3.
4.
5.

dohányzás
táplálkozás (ezen belül sófogyasztás, cukor, koleszterin)
testmozgás
lelki problémák
ismeretek hiánya (ajánlott / elérhető szűrővizsgálatok, kockázati tényezők, biztonságos
szexualitás, igénybe vehető ellátások)

Érintett célcsoportok és színterek meghatározása
Az egészségterv szempontjából a következő célcsoportok különíthetők el:
1. helyi nevelési / oktatási intézménybe járók
1.1. óvodások
1.2. általános iskola alsó tagozatán tanulók
1.3. általános iskola felső tagozatán tanulók
1.4. középiskolások
2. fiatal felnőttek: jellemzően 18-25 év közötti, egyetemre, főiskolára járó, de helyben állandó
lakcímmel rendelkezők
3. aktívak: jellemzően 25-64 év közötti lakosok, akik rendszeres keresőtevékenységet folytatnak
(az egyszerűsítés kedvéért ideértve az átmenetileg állástalanokat, keresőképteleneket is)
4. nyugdíjasok: a tartósan inaktív, főállásként keresőtevékenységet nem folytató, zömében 65
(illetve 60) év feletti lakosok
5. családok: a fenti célcsoport valamelyikébe tartozók szoros vérségi vagy egyéb kötelék alapján
szerveződő csoportja
6. kisgyermekes családok: a családon belül a nevelési intézménybe még nem járó gyermek(ek), a
velük egy háztartásban élő (mostoha/fél-) testvéreik és (mostoha-/nevelő-) szülők
7. várandósok
A programok színterei az alábbiak lehetnek:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

nevelési-/oktatási intézmény
munkahely
otthon
alapellátás helyiségei (háziorvosi rendelő, védőnői tanácsadó)
szociális ellátó intézmény
egyéb külső helyszín

Az egyes célcsoportok és az azok elérésére alkalmasnak látszó színterek kombinációját mutatja be a
35. ábra. Ezek közül félkövér szedéssel tűnnek ki azok, melyek a legalkalmasabbnak tűnnek sikeres
esemény szervezésére. Az itt látható jelölések tovább bonthatók, az alsó tagozatos tanulóknak
intézményükben szervezett program a fentiek figyelembevételével például A.1.2. kombinációval
jelölhető.
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A. nevelési/oktatási
intézmény

B. munkahely

C. otthon

D. alapellátás
helyiségei

E. szociális ellátó
intézmény

F. egyéb külső
helyszín

1.1. óvodások

A.1.1.

C.1.1.

D.1.1.

F.1.1.

1.2. alsó tagozatosok

A.1.2.

C.1.2.

D.1.2.

F.1.2.

1.3. felső
tagozatosok

A.1.3.

C.1.3.

D.1.3.

F.1.3.

1.4. középiskolások

A.1.4.

C.1.4.

D.1.4.

F.1.4.

C.2.

D.2.

F.2

C.3.

D.3.

F.3

C.4.

D.4.

C.5.

D.5.

F.5

6. kisgyermekes
családok

C.6.

D.6.

F.6

7. várandósok

C.7.

D.7.

F.7

2. fiatal felnőttek

3. aktívak

B.3.

4. nyugdíjasok

5. családok

A.5.

E.4

F.4

35. ábra Célcsoport - színtér kombinációk

Kockázati tényezőkhöz igazodó mutatók
A terv készítésének időpontjában még nem állnak rendelkezésre olyan helyi adatok, nem érhetők el
olyan helyi adatbázisok (illetve az ezekhez való hozzáférés korlátozott), melyek lehetővé tennék a célok
teljesülésének rövid távon történő monitorozását. Éppen ezért az egészségterv alapján folyó
munkának célul kell tűznie az ilyen adatbázisok felkutatását, információk beszerzését, adatbázis
építését, a mutatók kidolgozását, kiinduló és célértékek meghatározását.
Egyik lehetséges „meglévő” adatforrás a háziorvosok / házi gyermekorvosok informatikai rendszere,
illetve az EESZT. A törzskartonok xxii xxiii bevezetését követően a háziorvosoknál rendelkezésre állnak az
aktuális egészségi állapot mellett az egészségmagatartásról szóló információk. A törzskartonok
validálására 2021-től kerül sor, csak ezt követően lehet megbízhatónak tekinteni az onnan származó
adatokat, azonban még évek is kellhetnek ahhoz, hogy valóban reális képet kaphassunk az adatok
felhasználásával. Személyre szabott adatok természetesen nem, csupán aggregált, területre
vonatkozók igényelhetők. Ezen adatok közvetlen begyűjtésénél hatékonyabb10 lehet a NEAK-tól
történő kikérés, ennek lehetőségét és módját az elkövetkezendő időszakban szükséges felderíteni. Az
elérhető adatok és azok megbízhatóságának ismeretében lehet csak dönteni az alkalmazandó
10

Közvetlen beszerzésnél megoldandó feladat az adatok lekérdezése, anonimizálása, és feldolgozása, amire
jelenleg nem mutatkozik kapacitás. Amennyiben sikerül megoldani ezeket, akkor viszont sokkal célzottabb és
gyakrabban fissülő, az ellátás minőségi és mennyiségi mutatóiba is betekintést engedő adatbázis építhető.

41/49

A Gyulai Járás egészségterve (2019-2025)
mutatókról. A jelenlegi ismeretek alapján szóba jöhető mutatók a kockázati tényezőknél már nagyrészt
megemlítésre kerültek, mint vérnyomás (ezen belül is Boka-kar index, BKI), BMI, koleszterin és
vércukorszint, dohányzási szokások.
További adatforrás a nevelési / oktatási intézménybe járók, illetve a 0-6 éves korosztály esetén az
iskolaorvosi, iskolavédőnői, illetve a védőnői jelentés, bár ennek adattartalma nem kifejezetten
részletes: a túlsúllyal vagy magas vérnyomással kiszűrtek száma feltüntetésre kerül, egyéb információ
nem áll rendelkezésre. Ennek ellenére nyers mutatószámként alkalmazható. Azon szolgálatoknál, ahol
papír alapú adminisztrációról átálltak az elektronikusra, vélhetően részletesebb adatok is
kinyerhetőek.
Bár a reprezentativitás nehezen garantálható, ennek hiányában is a jelenleginél jóval több ismeret
szerezhető – rendszeres – kérdőíves felmérések által. Ennek a módszernek nagy előnye, hogy a
megelőzés szempontjából kulcsfontosságú, életmóddal kapcsolatos kérdésekre adhat választ, mely
információk az egészségügyi ellátórendszerben jelenleg csupán marginálisan jelennek meg. A kérdések
összeállításánál arra kell törekedni, hogy a rizikófaktorok jelenlegi állapotára (pl. elszívott cigaretta
száma), az azt befolyásoló egyéni okokra (miért dohányzik), és a jelenlegi állapotot kedvezőbb irányba
befolyásoló motivációs tényezőkre (milyen esetben hagyná abba a dohányzást) kapjunk választ általuk.
Példaként a Gyulai Egészségfejlesztési Iroda és Fenyvesiné Jordán Éva munkájának köszönhetően a
Göndöcs Benedek Szakközépiskolában 2018. szeptemberében készült nem reprezentatív mintavételű,
268 fő által kitöltött online kérdőíves felmérés állítható, mely reális képet rajzol a fennálló helyzetről.
Néhány diagramm az alábbiakban látható. Ezek alapján alkalmazandó mutató lehet a dohányzók
aránya, az elszívott cigaretták mennyisége, illetve leszokást fontolók száma. A kíváncsiság, a feszültség
és a baráti hatások okként megjelölése megteremti az ezek mérséklését célzó programok
kidolgozásának lehetőségét is.

36. ábra Kipróbáltad valaha a dohányzást?
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37. ábra Hány évesen dohányoztál először?

38. ábra Melyik volt a fő ok, ami miatt úgy döntöttél, hogy kipróbálod?

39. ábra Jelenleg dohányzol?
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40. ábra Milyen gyakran cigarettázol?

41. ábra Milyen formában használod?

42. ábra Gondolkoztál azon, hogy leszoksz a dohányzásról?
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Rizikófaktorok mérséklését célzó programok
Az alábbiakban néhány programjavaslat kerül felsorolásra.

Dohányzás prevenciós programok
•
•

•
•
•
•

Dohányzás Fókuszpont Óvodai Dohányzás Megelőzési Programjának átvétele minden
óvodában.11 (A.1.1.)12
Játékos óvodai csoportfoglalkozások tartása a témában, melyek a szülői hozzáállás formálására
is alkalmasak lehetnek (pl. rajz arról, hogy nézhet ki a család 20 év múlva, ha dohányoznak, és
hogyan, ha abbahagyják) (A.1.1.)
Játékos vetélkedő szervezése az általános iskolásoknak a dohányzás káros hatásaival
kapcsolatban (A.1.2., A.1.3.)
Tájékoztató anyagok és anonim kérdőívek szülőkhöz eljuttatása az osztályfőnökön keresztül
(C.5., C.6.)
Egész tanévre szóló pontszerző vetélkedő év végi nyereményekkel, lásd ismeretterjesztés
(A.1.1.-A.1.4., C.1.1.-C.1.4., F.1.1.-F.1.4.)
Oktatóvideók levetítése a szűrésre, védőoltásra megjelentek részére (D.1.2.-D.1.4.)

Egészséges táplálkozást ösztönző programok
•

•

•
•

•

Étkezési szokások megváltoztatását célzó: Étkezési, főzési szokások felmérése, az eredmények
típusokba rendezése. Ez egyes típusok nem megfelelő eleminek egészséges irányba történő
fokozatos elmozdítási folyamatának kidolgozása, javaslat készítése. A javaslatok publikálása,
előadások, bemutatók, csoportos foglalkozások, kóstolók tartása. (C.3.-C.5., D.3.-D.5., F.3.F.5.)
Egészséges étrend összeállítását segítő alkalmazás, táblázat, honlap stb. készítése, vagy
felkutatása. Az eszköz legyen alkalmas alapanyagok és ételek preferenciájának jelölésére
(kedvelt,
elfogadott,
semleges,
kerülendő,
tiltott),
elkészítési
bonyolultság
figyelembevételére, kalória és egyéb tápérétkek számítására. A cél, hogy a család igényeinek
megfelelő ételek és receptjeik kilistázása mellett a heti / havi menüsort is el tudja készíteni.
Sőt a heti / havi bevásárlólista elkészítésével nyújtson segítséget a bevásárlás szervezésében,
esetleg hétvégi előkészületek ismertetésével tegye minél könnyebbé és rövidebbé a
hétköznapi készre főzést. (C.3.-C.5., D.3.-D.5., F.3.-F.5.)
Iskolai büfé ellenőrzési és minősítő rendszer kiépítése, mely az egészséges ételek és italok
túlsúlyba kerülését segíti elő. (A.1.2.-A.1.4.)
Kollégisták részére tájékoztató előadás, beszélgetés szervezése arról, hogy miként oldják meg
a saját étkezéseket gazdaságos, egészséges könnyen elkészíthető és ízletes ételekkel (A.1.4.,
F.1.4.)
Egész tanévre szóló pontszerző vetélkedő év végi nyereményekkel, lásd ismeretterjesztés
(A.1.1.-A.1.4., C.1.1.-C.1.4., F.1.1.-F.1.4.)

Rendszeres testmozgásra ösztönző programok
•
•

11
12

Díjmentes vagy támogatott (terembérlet, oktató) rendszeres mozgási lehetőség, illetve a
mozgásforma díjmentes kipróbálásának biztosítása. (F3.-F.6.)
Nordic Walking közösségépítés: csoportos oktatás szervezése által megismertetésre kerül ez a
rendkívül egészséges mozgásforma, melynél nagyon fontos a mozgás helyes berögződése. Az

http://www.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/ovodai_dohanyzas_megelozesi_program.html
Jelentésért lásd: 35. ábra Célcsoport - színtér kombinációk

45/49

A Gyulai Járás egészségterve (2019-2025)

•

•

így kialakuló közösség ösztönözheti az egyént a részvételre, ugyanakkor egyénileg is
gyakorolható, amennyiben úgy jobban illeszthető a napirendbe. (F.3.-F.6.)
Munkáltaók és munkavállalók bevonásával munkahelybarát mozgásformák felkutatása /
mozgásbarát munkahelyek kialakítása. Az aktív lakosság részére segítségnyújtás a napi
teendők szervezésében azzal a céllal, hogy beillesztésre kerülhessen a rendszeres testmozgás.
(B.3., C.3., F.3.)
Egész tanévre szóló pontszerző vetélkedő év végi nyereményekkel, lásd ismeretterjesztés
(A.1.1.-A.1.4., C.1.1.-C.1.4., F.1.1.-F.1.4.)

Lelki problémák megoldását segítő programok
•
•
•

Előadások szervezése lelki problémákra fókuszáló témákban (depresszió felismerése,
leküzdése; önbizalomhiány, konfliktuskezelés). (A.1.-F.7.)
Csoportfoglalkozások szervezése adott problémával küzdők részére. (D.1.4.-D.4.)
Anonim tini tanácsadás, ahol személyesen fordulhatnak szakemberhez a gyermekek. A
szakember lehet akár az iskolai szociális segítő vagy a védőnő (A.1.2.-A.1.4.), a pedagógiai
szakszolgálat munkatársa vagy egyéb szakember (F.1.2.-F.1.4.).

Ismeretterjesztő programok
•

•
•
•
•
•

•

Nők figyelmének felhívása a méhnyak rosszindulatú daganataira, a szűrés lehetőségére. Ennek
során a védőnők által vezetendő, a szűrések megtörténtét rögzítő adatbázis kerüljön
kiépítésre, a szűrés esedékességére ez alapján figyelemfelhívó levél kerüljön kiküldésre, illetve
kerüljön felajánlásra a szűrés díjmentes, védőnői elvégzése. (C.2., D.2., B.3., C.3., D.3.)
Egészséges időskor klubfoglalkozások az idősek számára releváns információk átadására. (D.4.,
F.4.)
Betegségspecifikus klubfoglalkozások a hasonló helyzetben lévők közötti információátadás
elősegítése érdekében. (F.3.-F.4.)
Egészséggel / betegséggel kapcsolatos világnapok alkalmával ismeretterjesztő és tájékoztató
kommunikációs kampányok
Egészség tanácsadói hálózat létrehozása az iskolákban a kortárs segítők mintájára. (A.1.1.A.1.4.)
Egész tanéves egészségtudatossági vetélkedő szervezése. A tanév során ismeretterjesztő
anyagok kerülnek kiosztásra, melyekre kérdőívek épülnek. A megoldás helyességétől függően
pontszámot kap rá a diák. E mellett pont jár a rendezvényeken való részvételért, a betegség
nélkül eltöltött hónapok után stb. A vetélkedő tétje – a megszerzett ismereteken és az
egészségen felül – különböző nyeremények, jutalmak lennének. A tárgyi nyeremények mellett
nagyobb hangsúlyt kapnának az élmények, mint pl. a bizonyos pontszámot elértek részére
szervezett „egészségtudatos buli”-n illetve nyári táboron való részvétel joga. (A.1.1.-A.1.4.,
C.1.1.-C.1.4., F.1.1.-F.1.4.)
Betegség kockázati kalkulátor készítése / bemutatása. A kalkulátor az egyén egészségi
állapotából, életmódjából következő rizikófaktorok megadását követően számítsa ki az egyes
betegségek megadott időtávon belüli előfordulásának valószínűségét, feltüntetve mellette
annak tüneteit. (A.1.-F.7.)
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