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 Válaszolók statisztikái 
 

607 449 0 157 74,0 % 
Összes látogatás Befejezettek  száma Befejezetlenek száma Csak megjelenítettek Teljes befejezési 

arány 

Előzmények megtekintése (2020.11.03. - 2020.11.09.) 

 
 Összes látogatás (607)  Befejezettek  száma (449) 

 

 

Látogatások összesen Látogatások forrása Kérdőív kitöltési ideje 

   

 Csak megjelenítettek (25,9 %) 

 Hiányos (0 %) 

 Befejezett (74,1 %) 
 

 Közvetlen link (99,8 %) 

 Ismeretlen forrás (0,2 %) 
 

 1-2 min. (1,3 %) 

 2-5 min. (34,7 %) 

 5-10 min. (44,4 %) 

 10-30 min. (15,8 %) 

 30-60 min. (1,6 %) 

 >60 min. (2,2 %) 
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 Végeredmények 

1. Milyen településen dolgozik házi gyermekorvosi praxisban? 
Szimpla válasz, megválaszolt 449x, Nem megválaszolt 0x 

Válaszok Válaszok Arány 

 Főváros 
 

94 20,9 % 

 Megyeszékhely 
 

109 24,3 % 

 Város 
 

209 46,5 % 

 Falu, kisebb település 
 

37 8,2 % 

 

2. Melyik megyében működik a praxisa? 
Szimpla válasz, megválaszolt 449x, Nem megválaszolt 0x 

Válaszok Válaszok Arány 

 Bács-Kiskun 
 

19 4,2 % 

 Baranya 
 

3 0,7 % 

 Békés 
 

14 3,1 % 

 Borsod-Abaúj-Zemplén 
 

50 11,1 % 

 Csongrád-Csanád 
 

19 4,2 % 

 Fejér 
 

17 3,8 % 

 Győr-Moson-Sopron 
 

23 5,1 % 

 Hajdú-Bihar 
 

27 6,0 % 

 Heves 
 

9 2,0 % 

 Jász-Nagykun-Szolnok 
 

15 3,3 % 

 Komárom-Esztergom 
 

13 2,9 % 

 Nógrád 
 

3 0,7 % 

 Pest 
 

76 16,9 % 

 Somogy 
 

22 4,9 % 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg 
 

14 3,1 % 

 Tolna 
 

10 2,2 % 

 Vas 
 

10 2,2 % 
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 Veszprém 
 

13 2,9 % 

 Zala 
 

14 3,1 % 

 Budapest 
 

78 17,4 % 

 

3. Életkora alapján melyik csoportba tartozik? 
Szimpla válasz, megválaszolt 449x, Nem megválaszolt 0x 

Válaszok Válaszok Arány 

 39 évesnél fiatalabb 
 

19 4,2 % 

 40-49 éves 
 

76 16,9 % 

 50-59 éves 
 

138 30,7 % 

 60-64 éves 
 

82 18,3 % 

 65-69 éves 
 

71 15,8 % 

 70 év feletti 
 

63 14,0 % 
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4. Van másod szakvizsgája? 
Szimpla válasz, megválaszolt 449x, Nem megválaszolt 0x 

Válaszok Válaszok Arány 

 Igen, gyerek gasztroenterológia 
 

4 0,9 % 

 Igen, gyerek pulmonológia 
 

9 2,0 % 

 Igen, neonatológia 
 

21 4,7 % 

 Igen, diabetológia 
 

2 0,4 % 

 Igen, a fentiek közül több is 
 

1 0,2 % 

 Egyéb szakvizsga 
 

179 39,9 % 

 Nincs másod szakvizsgája 
 

233 51,9 % 

 

5. Egyetért azzal, hogy a másod szakvizsgákhoz kapcsolódó diagnosztikus és 
terápiás lehetőségeket ne korlátozza az, hogy házi gyermekorvosként dolgozik? 
Szimpla válasz, megválaszolt 449x, Nem megválaszolt 0x 

Válaszok Válaszok Arány 

 Igen 
 

437 97,3 % 

 Nem 
 

12 2,7 % 
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6. Dolgozik járó, vagy fekvőbeteg ellátásban? 
Szimpla válasz, megválaszolt 449x, Nem megválaszolt 0x 

Válaszok Válaszok Arány 

 Igen, csecsemő- és gyermekgyógyászként 
 

160 35,6 % 

 Igen, másod szakvizsgámat használva 
 

52 11,6 % 

 Nem 
 

237 52,8 % 

 

7. Részt vesz házi gyermekorvosi/háziorvosi ügyeletben? 
Szimpla válasz, megválaszolt 449x, Nem megválaszolt 0x 

Válaszok Válaszok Arány 

 Igen, önkéntesen 
 

47 10,5 % 

 Igen, önkormányzati szerződés szerint, kötelező jelleggel gyermek betegeket ellátva 
 

87 19,4 % 

 Igen, önkormányzati szerződés szerint, kötelező jelleggel gyermek és felnőtt betegeket is ellátva 
 

23 5,1 % 

 Nem, mert az ügyeletet nem az önkormányzat, hanem külső szolgáltató szervezi, így nem kötelező 
 

292 65,0 % 

 

8. Akkor is folytatná a praxisát, ha kötelezően részt kellene vennie: 
Egységes mátrix választás, megválaszolt 449x, Nem megválaszolt 0x 

  Igen 
  Nem 

  Nem tudom 
 

gyermek-alapellátási ügyeletben? 228 (50,8 %) 118 (26,3 %) 103 (22,9 %) 

vegyes alapellátási ügyeletben? 23 (5,1 %) 391 (87,1 %) 35 (7,8 %) 

sürgősségi ügyeletben, akár kórházi osztály, akár SBO keretében? 32 (7,1 %) 347 (77,3 %) 70 (15,6 %) 
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9. A házi gyermekorvoslás szakmailag a csecsemő-és gyermekgyógyászat, 
szervezetileg az alapellátás része. Régóta szükség van házi gyermekorvosi 
módszertani központra. Véleménye szerint: 
Szimpla válasz, megválaszolt 449x, Nem megválaszolt 0x 

Válaszok Válaszok Arány 

 

Jobbnak tartok egy, az egységes gyermekgyógyászat részeként működő házi gyermekorvosi módszertani központot 
a, szakmai-, szervezési- és működtetési feladatokra is, mert  a házi gyermekorvoslás szakmailag a 
gyermekgyógyászat része, továbbképzési lehetőségeket, szakmai hátteret munkánkhoz eddig is a csecsemő- és 
gyermekgyógyászat tanszékek biztosítottak 

 

150 33,4 % 

 

Jobbnak tartom, ha mindkét módszertani központhoz kapcsolódik a gyermek-alapellátás. A szakmai módszertani 
háttér biztosítása mindenképp csecsemő- és gyermekgyógyászat szakmai feladat míg az alapellátási módszertani 
központhoz kell tartozzanak a praxisok, praxisközösségek működtetésével kapcsolatos szerkezeti, funkcionális 
kérdések. 

 

63 14,0 % 

 

Jobbnak tartok egy alapellátási módszertani központot, amelyen belül a háziorvosok, házi gyermekorvosok, védőnők, 
iskola-egészségügy, foglalkozás-egészségügy önálló egységként, de egymással szorosan együttműködve határozza 
meg a szakmai, módszertani működés feltételeit. 

 

83 18,5 % 

 
Önálló alapellátó gyermekorvosi módszertani központra van szükség, mert ez támogatná leginkább a gyermekek 
alapellátásban történő definitív és preventív ellátását. 

 

153 34,1 % 

 

10. Részt venne-e házi gyermekorvosi praxisközösségben, amiben lehetősége 
lenne egyéb gyermek-specialista szakemberek - gyógytornász, dietetikus, 
pszichológus - igénybe vételére az alapellátásban? 
Szimpla válasz, megválaszolt 449x, Nem megválaszolt 0x 

Válaszok Válaszok Arány 

 Igen, mindenképpen 
 

46 10,2 % 

 
Igen, az egyéni praxis jelenlegi tevékenységei, a praxisjog és a gazdasági önállóság megtartása mellett kizárólag a 
plusz szakmai feladatok elvégzésére önkéntes alapon szerveződve. 

 

280 62,4 % 

 Igen, a teljes házi gyermekorvosi tevékenységre vonatkozóan egyetlen gazdasági  társaságba olvadva. 
 

1 0,2 % 

 Igen, a betöltetlen házi gyermekorvosi körzetek ellátását is magában foglaló feladatokra önkéntesen szerveződve. 
 

4 0,9 % 

 
Vegyes (felnőtt-vegyes-gyermek) praxisközösségben is részt vennék önkéntes alapon, ha a gyermekek számára 
kötelezően meghatározott kvóta lenne a plusz szolgáltatások elérésére vonatkozóan. 

 

11 2,4 % 
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 Nem 
 

107 23,8 % 

 

11. Akkor is folytatná a praxist, ha kötelezően részt kellene vennie: 
vegyes háziorvosi praxisközösségben (a praxis jelenlegi önállóságának megtartása és a többletfeladatok, többlet finanszírozása, valamint a 
nem orvosi feladatokra nem orvos munkatársak finanszírozása mellett)? 

Szimpla válasz, megválaszolt 449x, Nem megválaszolt 0x 

Válaszok Válaszok Arány 

 Igen 
 

72 16,0 % 

 Nem 
 

207 46,1 % 

 Nem tudom 
 

170 37,9 % 

 

12. Akkor is folytatná a praxist, ha kötelezően részt kellene vennie: 
házi gyermekorvosi praxisközösségben (a praxis jelenlegi önállóságának megtartása, és a többlet feladatok, többlet finanszírozása, valamint a 
nem orvosi feladatokra nem orvos munkatársak finanszírozása mellett)? 

Szimpla válasz, megválaszolt 449x, Nem megválaszolt 0x 

Válaszok Válaszok Arány 

 Igen 
 

212 47,2 % 

 Nem 
 

80 17,8 % 

 Nem tudom 
 

157 35,0 % 

 

13. Akkor is folytatná a praxist, ha kötelezően részt kellene vennie: 
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házi gyermekorvosi - másodszakvizsgás gyermekorvosi csoportpraxisban (közös finanszírozás, magasabb szintű ellátás nyújtása, 
teljesítmény alapú bérezés, egyéb szakemberek bevonása nélkül….)?  

Szimpla válasz, megválaszolt 449x, Nem megválaszolt 0x 

Válaszok Válaszok Arány 

 Igen 
 

76 16,9 % 

 Nem 
 

197 43,9 % 

 Nem tudom 
 

176 39,2 % 
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 Függelék: Kérdőív 

KÉRDŐÍV A HÁZI GYERMEKORVOSI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁRÓL 

Kedves Kolléga! 
A HGYE és a HAOSZ közös kérdőívében az alapellátásban várható legfontosabb változásokkal kapcsolatos 
kérdéseket gyűjtöttük össze. Kérjük, töltse ki, hogy megismerjük és a döntéshozók felé képviselhessük a 
gyermekeket ellátó alapellátók, a házi gyermekorvosok álláspontját, véleményét. Kérjük, szánjon néhány percet az 
idejéből a válaszadásra. 
Köszönjük! 

 

A praxisközösségben azonos tudású, azonos feladatú, kompetenciájú orvosok (háziorvosok) dolgoznak együtt, 
közös szakmai és népegészségügyi háttértámogatással (gyógytornász, dietetikus, egészségfejlesztő stb.). A 
betegnek itt a saját orvosa a háziorvosa. 
A csoportpraxisban ezzel szemben eltérő szakképesítésű orvosok együtt adnak egy magasabb szintű ellátást, a 
praxistagok feladata nem azonos. A betegnek a csoport a háziorvosa, bár van személyes kapcsolattartója, 
egészség-menedzsere. 
Jelen kérdőív a soron következő egészségügyi alapellátás tervezetével kapcsolatos véleménykutatásra 
irányul a házi gyermekorvosok körében. 

1. Milyen településen dolgozik házi gyermekorvosi praxisban? 

 Főváros 

 Megyeszékhely 

 Város 

 Falu, kisebb település 

2. Melyik megyében működik a praxisa? 

 Bács-Kiskun 

 Baranya 

 Békés 

 Borsod-Abaúj-Zemplén 

 Csongrád-Csanád 

 Fejér 

 Győr-Moson-Sopron 

 Hajdú-Bihar 

 Heves 

 Jász-Nagykun-Szolnok 

 Komárom-Esztergom 
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 Nógrád 

 Pest 

 Somogy 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg 

 Tolna 

 Vas 

 Veszprém 

 Zala 

 Budapest 

3. Életkora alapján melyik csoportba tartozik? 

 39 évesnél fiatalabb 

 40-49 éves 

 50-59 éves 

 60-64 éves 

 65-69 éves 

 70 év feletti 

4. Van másod szakvizsgája? 

 Igen, gyerek gasztroenterológia 

 Igen, gyerek pulmonológia 

 Igen, neonatológia 

 Igen, diabetológia 

 Igen, a fentiek közül több is 

 Egyéb szakvizsga 

 Nincs másod szakvizsgája 

5. Egyetért azzal, hogy a másod szakvizsgákhoz kapcsolódó diagnosztikus és 
terápiás lehetőségeket ne korlátozza az, hogy házi gyermekorvosként dolgozik? 

 Igen 

 Nem 

6. Dolgozik járó, vagy fekvőbeteg ellátásban? 

 Igen, csecsemő- és gyermekgyógyászként 
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 Igen, másod szakvizsgámat használva 

 Nem 

7. Részt vesz házi gyermekorvosi/háziorvosi ügyeletben? 

 Igen, önkéntesen 

 Igen, önkormányzati szerződés szerint, kötelező jelleggel gyermek betegeket ellátva 

 Igen, önkormányzati szerződés szerint, kötelező jelleggel gyermek és felnőtt betegeket is ellátva 

 Nem, mert az ügyeletet nem az önkormányzat, hanem külső szolgáltató szervezi, így nem kötelező 

8. Akkor is folytatná a praxisát, ha kötelezően részt kellene vennie: 
 

 Igen Nem Nem tudom 

gyermek-alapellátási ügyeletben?       

vegyes alapellátási ügyeletben?       

sürgősségi ügyeletben, akár kórházi osztály, akár SBO keretében?       

9. A házi gyermekorvoslás szakmailag a csecsemő-és gyermekgyógyászat, 
szervezetileg az alapellátás része. Régóta szükség van házi gyermekorvosi 
módszertani központra. Véleménye szerint: 

 Jobbnak tartok egy, az egységes gyermekgyógyászat részeként működő házi gyermekorvosi módszertani központot a, 
szakmai-, szervezési- és működtetési feladatokra is, mert  a házi gyermekorvoslás szakmailag a gyermekgyógyászat 
része, továbbképzési lehetőségeket, szakmai hátteret munkánkhoz eddig is a csecsemő- és gyermekgyógyászat tanszékek 
biztosítottak 

 Jobbnak tartom, ha mindkét módszertani központhoz kapcsolódik a gyermek-alapellátás. A szakmai módszertani háttér 
biztosítása mindenképp csecsemő- és gyermekgyógyászat szakmai feladat míg az alapellátási módszertani központhoz 
kell tartozzanak a praxisok, praxisközösségek működtetésével kapcsolatos szerkezeti, funkcionális kérdések. 

 Jobbnak tartok egy alapellátási módszertani központot, amelyen belül a háziorvosok, házi gyermekorvosok, védőnők, 
iskola-egészségügy, foglalkozás-egészségügy önálló egységként, de egymással szorosan együttműködve határozza meg 
a szakmai, módszertani működés feltételeit. 

 Önálló alapellátó gyermekorvosi módszertani központra van szükség, mert ez támogatná leginkább a gyermekek 
alapellátásban történő definitív és preventív ellátását. 

10. Részt venne-e házi gyermekorvosi praxisközösségben, amiben lehetősége 
lenne egyéb gyermek-specialista szakemberek - gyógytornász, dietetikus, 
pszichológus - igénybe vételére az alapellátásban? 

 Igen, mindenképpen 
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 Igen, az egyéni praxis jelenlegi tevékenységei, a praxisjog és a gazdasági önállóság megtartása mellett kizárólag a plusz 
szakmai feladatok elvégzésére önkéntes alapon szerveződve. 

 Igen, a teljes házi gyermekorvosi tevékenységre vonatkozóan egyetlen gazdasági  társaságba olvadva. 

 Igen, a betöltetlen házi gyermekorvosi körzetek ellátását is magában foglaló feladatokra önkéntesen szerveződve. 

 Vegyes (felnőtt-vegyes-gyermek) praxisközösségben is részt vennék önkéntes alapon, ha a gyermekek számára 
kötelezően meghatározott kvóta lenne a plusz szolgáltatások elérésére vonatkozóan. 

 Nem 

11. Akkor is folytatná a praxist, ha kötelezően részt kellene vennie: 
vegyes háziorvosi praxisközösségben (a praxis jelenlegi önállóságának megtartása és a többletfeladatok, többlet finanszírozása, valamint a 
nem orvosi feladatokra nem orvos munkatársak finanszírozása mellett)? 

 Igen 

 Nem 

 Nem tudom 

12. Akkor is folytatná a praxist, ha kötelezően részt kellene vennie: 
házi gyermekorvosi praxisközösségben (a praxis jelenlegi önállóságának megtartása, és a többlet feladatok, többlet finanszírozása, valamint a 
nem orvosi feladatokra nem orvos munkatársak finanszírozása mellett)? 

 Igen 

 Nem 

 Nem tudom 

13. Akkor is folytatná a praxist, ha kötelezően részt kellene vennie: 
házi gyermekorvosi - másodszakvizsgás gyermekorvosi csoportpraxisban (közös finanszírozás, magasabb szintű ellátás nyújtása, 
teljesítmény alapú bérezés, egyéb szakemberek bevonása nélkül….)? 

 Igen 

 Nem 

 Nem tudom 

 


