H ziorvosok Online Szervezete - Kia a legjobb
gazd ja a praxisnak?
538 válasz
Elemzések közzététele

Kérem adja meg milyen településen dolgozik?
538 válasz

Falu
Község

27,9%
19%

Város (nem megyei jogú)
Megyeszékhely / megyei jogú
város
Budapest

13%

26,6%
13,6%

Kérem adja meg a praxis típusát!
538 válasz

Felnőtt
Vegyes

20,1%
19,5%

60,4%

Gyermek

Kértem adja meg a praxis méretét!
538 válasz

500 fő alatti
500-1000 fő

19,7%
32,2%

1001-1500 fő
7,2%

10,2%

1501-2000 fő
2001-2500 fő
2501 feletti

30,1%

Kérjük adja meg a saját életkorát!
538 válasz

40 évnél fiatalabb
12,8%

40-50 éves
50-60 éves

29,4%

60-65 éves
65-70 éves
70-75 éves
18,6%

75 évnél idősebb

26,2%

Ön milyen munkaviszonyban dolgozik?
536 válasz

Önkormányzat
alkalmazottjaként
Saját tulajdonban lévő
gazdasági társaság
alkalmazottjaként
93,1%

Egyéb tulajdonban lévő
gazdasági társaság
alkalmazottjaként

Az Ön rendelője kinek a tulajdonában van?
536 válasz

Önkormányzati tulajdonban
Saját tulajdonban
11,9%

Egyéb

9,1%

78,9%

Ön szerint a jövőben kinek a tulajdona legyen a rendelő? Ki a
legoptimálisabb tulajdonosa a rendelőnek?
538 válasz

Kerüljenek a rendelők állami
tulajdonba

44,1%

Maradjanak a rendelők
önkormányzati tulajdonban

9,3%
46,7%

Kerüljenek a rendelők a
praxisok tulajdonába állami
támogatással

Ön szerint a jövőben ki működtesse a rendelőt (fűtés, világítás,
karbantartás stb.)? Ki a legoptimálisabb működtetője a rendelőnek?
538 válasz

Állami működtetés alá kerüljön
54,1%

A rendelőket a továbbiakban az
önkormányzatok működtessék
A praxisok működtessék állami
támogatással
9,5%

36,4%

Ön szerint a jövőben ki biztosítsa a mindenkori háziorvosi
minimumfeltételeknek megfelelő eszközparkot?
538 válasz

Állam - országosan egységes
minimumfeltételek szerint

62,6%

Önkormányzat - a
minimumfeltételek és a helyi
szükségletek szerint
A praxisok - állami
finanszírozással
21,2%

16,2%

Ön szerint melyik a legoptimálisabb jogviszony a háziorvosok számára?
538 válasz

Vállalkozói (saját gazdasági
társaság alkalmazottjaként)
Közalkalmazotti (önkormányzat/
állam alkalmazottjaként)
Egyéb
88,1%

Amennyiben a jövőben kötelező lenne közalkalmazotti jogviszonyban
dolgozni, Ön folytatná-e a háziorvosi tevékenységet?
538 válasz

Igen. Biztosan.
Valószínűleg igen
25,8%
31,6%

Lehet
Valószínűleg nem
Biztosan nem

14,9%
23%

Ön szerint jó helyen van-e az alapellátás az önkormányzatoknál? Maradjone az alapellátás kötelező önkormányzati feladatnak?
536 válasz

Igen, maradjon az
önkormányzatoknál a jelenlegi
formában

29,5%

Igen, maradjon az
önkormányzatoknál, de
fajsúlyosabb önkormányzati s…

15,9%

Nem, önálló alapellátási
módszertani intézet (járási
alapellátási központok) kezel…

10,3%
44,4%

Egyik válasszal sem értek egyet
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