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A kutatás háttere: Az egészségügyi alapellátás univerzalista modellje az ellátottak minden fontos 
egészségproblémájának kezelését tűzi ki célul egészségfejlesztő, megelőző, gyógyító és rehabilitációs 
szolgáltatások nyújtásával. A hazai alapellátás a korlátozott ellátási modellt követi, döntően a gyógyí-
tó ellátásra összpontosítva. Az ezen szolgáltatásokhoz való hozzáférés is nehezített azonban a hátrá-
nyos helyzetű népességcsoportok számára. Az alapellátás univerzalista irányba való elmozdítása ér-
dekében 2012-ben egy modellprogram indult négy hátrányos helyzetű kistérségben, amelyekben há-
ziorvosok és egészségügyi szakemberek praxisközösségeket alkotva kibővített megelőző és rehabili-
tációs célzatú szolgáltatásokat is nyújtanak. A praxisközösségek roma segéd-egészségőröket is alkal-
maztak, akik elsősorban a lakosságnak a preventív és egészségfejlesztő szolgáltatásokhoz való hozzá-
férését segítik.

Célja: A kutatás során a roma egészségügyi mediátorok (segéd-egészségőrök) működésével szer-
zett tapasztalatokat összegeztük alkalmazásuk és munkavégzésük kvantitatív jellemzői alapján. Meg-
vizsgáltuk mentális egészségük változását, illetve személyes interjúk alapján elemeztük a segéd-egészség-
őrök munkával kapcsolatos motivációját, attitűdjét, véleményét és tapasztalatait.

Módszerek: A kvantitatív vizsgálat során a praxisközösségek segéd-egészségőr álláshelyeinek szá-
mát; havi összes potenciális munkaórák és a ténylegesen teljesített munkaórák számát néztük meg. 
A mentális egészség változását önkitöltős kérdőív segítségével végeztük, amely demográfiai adatokat, 
egészségi állapotot jellemző változókat, pszichológiai jellemzőket tartalmazott. Az elemzéshez leíró 
statisztikai módszereket alkalmaztunk.

Eredmények: A segéd-egészségőrök jelentős munkát végeztek az Alapellátás-fejlesztési Modellprog-
ramban. A Program során javult az egészségi állapotuk, a kvalitatív információk pedig alátámasztot-
ták a feladataikkal kapcsolatos elkötelezettségüket és az egészséggel kapcsolatos pozitív attitűdválto-
zást és ismeretbővülést.

Összefoglalás: A segéd-egészségőrök hivatásszerűen, praxisközösségbe integráltan a világon elő-
ször Magyarországon kerültek alkalmazásra az alapellátásban. Kulcsszerepük volt az új szolgáltatá-
sok magas arányú lakossági igénybevételében, amely kitűnik abból is, hogy a Program keretében vég-
zett egészségi állapotfelmérésen igen magas, 80% volt a részvételi arány. Összességében nagyon hasz-
nosnak tűnik a működésük, és egyértelműen javasolt  mediátorok alkalmazásra az alapellátásban.
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