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Bevezető 

Az egészség alapvető emberi jog, ami teljes fizikai, lelki és társadalmi jólétet jelent, és nem 

egyszerűen a betegség, vagy fogyatékosság hiányát. Az egészséghez való jog tágabb értelmű, mint 

az egészségügyi ellátáshoz való jog. 

 

Az egészségterv törvényi hátterét a Magyarország Alaptörvénye, az Egészségügyi Törvény, valamint az 

Önkormányzati Törvény adja. Az egészséghez való jogokat az 1949. évi XX. törvény szabályozza. Az 

1990. évi LXV. 8. §-a alapján a lakóhelyi feltételek, a helyi közszolgáltatások biztosításának feladata (és 

ennek keretében a sport támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése) az 

önkormányzatokra hárul. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. 

törvény az ÁNTSZ-ek tevékenységeként rögzítik a népegészségügyi és az egészségfejlesztési 

feladatokat, emellett az egészségügyhöz kapcsolódó további jogszabályok lefektetik az egészségi 

állapot érdekében eljáró szervek és intézkedések körét.  

Mindennek ellenére a lakosság egészségi állapota romlik, ezért is fogadta el a Parlament a 46/2003. 

(IV. 16.) OGY határozatával az Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programját. A cél az volt, hogy a 

lakosság egészségi állapota tovább javuljon. 

Az országos program eredményességét a rögzített elvek mentén, a helyi szintekre lebontott konkrét 

tevékenységek alapozhatják meg. Ennek érdekében szükséges megtervezni a település 

kompetenciájába tartozó legfontosabb tennivalókat. E célt is szolgálja az alábbiakban kidolgozott 

Lajoskomáromra is kiterjedő kistérségi egészségterv. 

Az egészségterv a helyi állapotfelmérés adataira, sajátosságaira építve határozza meg a települési 

színtéren elérendő célokat, és az azok elérése érdekében szükséges helyi tennivalókat. 

Az egészségterv célja az Enyingi kistérség lakosai életfeltételeinek, életminőségének, s ezen 

keresztül az itt élő emberek egészségi állapotának javítása az élet minőségét befolyásoló tényezők 

változtatásán keresztül. Az egészségterv megvalósítása a kistérségben élők testi, lelki és szociális „jól-

létét” kell, hogy szolgálja.  

Az egészségfejlesztés célcsoportja minden esetben maga a lakóközösség. Megvalósítói és résztvevői 

között az egyszerű lakostól kezdve a helyi civil szervezetek, közszolgáltatást végzőkön keresztül az 

Önkormányzatig mindenki szerepelhet. 

A Program a lakosság egészségi állapotának javítása és a feltárt problémák orvoslása érdekében az 

alábbi területeken kíván fellépni: 

 kedvező környezeti feltételek alakítása, 

 egészségkárosító magatartások visszaszorítása (dohányzás elleni programok, alkoholról 

leszoktató programok, rehabilitációt segítő közösségi gondozás fejlesztése, drog-prevenciós 

programok révén), 
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 betegségek megelőzése (szív- és érrendszeri betegségek megelőzése, visszaszorítása; a 

daganatos betegségek megelőzése, visszaszorítása; a mentális betegségek megelőzése, 

visszaszorítása; a mozgásszervi betegségek megelőzése, visszaszorítása révén), 

 egészséges életmód népszerűsítése (az egészséges táplálkozás népszerűsítése; az aktív 

testmozgás elterjesztése révén), 

 egészségfejlesztő életciklus programok (egészségfejlesztési programok a gyermek és ifjúsági 

korosztály számára; az idősek egészségmegőrző programja; esélyegyenlőség az egészségért 

program révén), 

 egészségtudatos magatartás fejlesztése. 

 

A programok eredményeként a gazdasági, szociális, egészségügyi feltételek pozitív változása indul 

el, a lakosság várható élettartama kitolódik, az életkörülmények és az életminőség javul (minden 

korosztályt érintve), a szűrővizsgálatokon nagyobb számban vesz részt a lakosság, betegségek 

visszaszorulnak (mentális és fizikális megbetegedések), egészséges életmód (étkezés és sport révén) 

elterjed. 

Az egészségterv a következő fejezetekben bemutatja az egészségfejlesztés jogszabályi hátterét, a 

szükségességet és céljait, az Enyingi kistérség rövid történetét, a lakosság egészségi állapotát, a 

természetes és épített környezet jellemzőit, a gazdasági, intézményi és infrastrukturális hátterét, a 

település egészségügyi és szociális ellátottságát, a lakosság életmódját és az egészségfejlesztés 

irányait, az egészségfejlesztés célkitűzését és eszközrendszerét, valamint az egészségfejlesztési 

cselekvési terv javaslatait.  
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Az Enyingi kistérség bemutatása 

A kistérség földrajzi elhelyezkedése, adottságai 
 

A megye déli részén a Mezőföld nyugati szélén 

helyezkedik el a kistérség. Földrajzi 

elhelyezkedése alapján – a Balaton közelsége, 

ipari centrumok elérhetősége – látszólag kedvező 

helyzetben van. Azonban annak ellenére, hogy a 

területet északnyugat-délkelet irányban átszeli a 

64. sz. főút, északkeleten pedig érinti az M7 

autópálya és a 70-es sz. főút, mégis perifériális a 

helyzete. A megyei és az országos meghatározó 

térszerkezeti vonalak elkerülik, a 64. sz. főúttól északra és délre belső perifériák alakulnak ki, amely 

fokozza a kistérség hátrányos helyzetét. A kistérséghez tartozó 9 településének (a megye 

településeinek 9 %-a) összterülete 481 km2 (a megye területének 11 %-a), amivel a megye második 

legkisebb térsége. 20 ezret valamivel meghaladó népességszámát tekintve azonban a legkisebb 

térség. Ezekből adódóan népsűrűsége is igen alacsony (51 fő/km2), megyei viszonylatban is ritkán 

lakott kistérségről van szó (43. a 175-ből) 

A térségközpont, illetve a Balatonhoz viszonylag közel fekvő települések esélye lehet a szorosabb 
kapcsolódás az üdülőterülethez, amihez viszont a közlekedési kapcsolatok fejlesztésére lenne szükség. 

 

A népesség számának alakulása az Enyingi kistérségben 

 Mutatók 

Időszak 
Népesség száma január 1-jén 

(fő) 

2008. év 21 193 

2009. év 20 946 

2010. év 20 656 

  

 

 

 

 

Általános adatok 
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Terület (km2) 433 

Lakónépesség (fő) 20656 

Kedvezményezett térség  Igen 

Mérték szerint  

Hátrányos helyzetű település Van 

Leghátrányosabb helyzetű település Nincs 

Komplex Programba bevont település Nincs 

Települések száma 9 

Jogállás szerint  

Városok száma 1 

Községek száma 8 

Kedvezményezett települések száma 5 

Típus szerint  

Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott települések száma 5 

Országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott 

települések száma 5 

Adatforrás: KSH 2010 

A kistérség településszerkezetében a térségközpont Enying domináns közel 7200 lakosával, ami a 

kistérség népességének közel harmadát teszi ki. 500 fő alatti település nincs, 500 és 1000 fő közé esik 

Mátyásdomb és Szabadhidvég népessége. A települések fele 2000- 5000 fő közötti. Az átlagos 

településnagyság 2468, a második legalacsonyabb a megyében. 

A kistérség települései 

Név Jogáll 
Terület 

(100ha) 

Népesség 

 (fő) 

Dég Község 47 2 278 

Enying Város 83 7 157 

Kisláng Község 53 2 652 

Lajoskomárom Nagyközség 76 2 374 

Lepsény Község 39 3 242 
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Mátyásdomb Község 35 794 

Mezőkomárom Község 29 1 002 

Mezőszentgyörgy Község 27 1 399 

Szabadhidvég Község 44 889 

Összesen  433 21 787 

    

A Mezőföld az Alföldnek a Dunántúl nyugati irányba eső része, melynek természetes határai a Velencei-

tó-Balaton ÉK-DNy-i, Sió csatorna ÉNy-DK-i és a Duna folyam É-D irányú vonala. Ennek a csaknem 

háromszög alakú területnek - mely a Duna mentén éles és meredek tereplépcsővel (löszfal) választódik 

el az Alföldtől - a Balaton felé néző nyugati csúcsában fekszik a Mezőföldi vagy Enyingi kistérség. A 

térség helyzete belső periférikus. A fővárostól 100 km-re, az egykori vármegye székhelytől (Veszprém) 

és a jelenlegi megyeszékhelytől a kistérség legtávolabbi települése is 80 km-en belül van. A Balaton 

Keleti fővárosa Siófok a 64-es illetve a 70-es úton gyakorlatilag egy félórai autózás után elérhető. 

A Mezőföldi Kistérség éghajlata az Alföldéhez nagyon hasonló. A leghidegebb hónap a január, 

átlaghőmérséklete -0,6 C, míg a legmelegebb hónap a július 21,3 C átlaghőmérséklettel. Sok éves 

vonatkozásban a legcsapadékosabb hónap a június. Az uralkodó szélirány É, Ény, ÉNy-Ny irányú. 

Miután mind a szélirány mind a gyakoriság meglehetős biztonsággal kiszámítható (84%) joggal 

merülhet fel az úgynevezett "hátakon" a domborulatok tetején a megújuló energiaforrások (szél) 

kihasználása megfelelő magasságú teljesítményű szélturbinák majdani telepítésének megalapozott 

igénye. 

Az Enyingi kistérség gazdasági helyzete 

A kistérség speciálisan mezőgazdasági jellegű, hiszen közel 90%-ban agrár meghatározottságú 

területekkel rendelkezik. A kistérségen belül rendkívül egyenlőtlen az alapanyag termelés és a 

feldolgozás aránya, igen nagy a hiány élelmiszeripari feldolgozó üzemekből, melyek a hozzáadott érték 

növelésével emelhetnék az agrárgazdasággal foglalkozók jövedelmét, a nemzetközi versenyképesség 

elérését. 

A nagyvállalatok aránya igen csekély a kistérségben. Zömében KKV-k működnek a településeken. 

Foglalkoztatási szempontból Fejér megye legkritikusabb helyzetű térsége az Enyingi a Sárbogárdi 

mellett. A kistérség partner a „Fejér Paktum”-ban. A foglalkoztatási paktum keretében feltárásra került 

a megye kistérségeiben rendelkezésre álló potenciális munkaerőigény, valamint a képzési igények. A 

kistérség gazdaságában hagyományosan domináló szerepet játszik a növénytermesztés és az 

állattenyésztés – ezek eredményei országosan is kiemelkedőek –, ehhez szolgáltatói tevékenység 

kapcsolódik még. A kistérség jó termőhelyi adottságú talajain 75-90%-ban szántóművelés folyik. A 

térség iparilag fejletlen, döntően rurális terület, a halmozottan hátrányos kategóriába tartozik. 

A kistérségben a megyei és a régiós átlaghoz képest is alacsonyabb a vállalkozói aktivitás, (ez a megyei 

átlagnak csupán 48%-a), amelyből négyötöd a kis tőkeigényű egyéni vállalkozás. A kistérség a régió 

munkanélküliséggel legjobban sújtott területei közé tartozik. A megye iparosodottabb térségeivel 
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szemben – ahol a munkanélküliség a korábbi évek gyors emelkedését követően csökkenő tendenciát 

mutatott –, az inkább mezőgazdasági jellegű Enyingi kistérségben a munkanélküliség mértéke továbbra 

is magas. A munkanélküliek között jelentős a tartósan munka nélkül lévők aránya, a Sárbogárdi 

kistérséget követően a második legmagasabb a megyében. A kistérségben a munkanélküliek kb. fele a 

városra koncentrálódik. 

A kilencvenes évek szerkezeti változásai, a hagyományos nagyüzemek piacvesztése eredményeként 

Fejér megyében a munkanélküliségi ráta az országos átlag fölött alakult. Néhány térség, mindenekelőtt 

a megyeszékhely dinamikus fejődése következtében mára a negatív tendenciák megálltak, részben 

visszafordultak – meghagyva ugyanakkor a jelzett területi különbségeket. A munkaerőpiac a 2006-

2007- es évekre stabilizálódott, azóta a munkanélküliség folyamatosan nő a gazdasági válság miatt. 

A kiskereskedelmi üzletek száma ebben a térségben a legalacsonyabb, mindössze 300, és a 

lakosságarányos számukat tekintve is átlag alatti. Ugyancsak itt a legalacsonyabb a vendéglátóhelyek 

száma is. Utóbbin belül feltűnő, hogy azok közel fele a bár, borozó kategóriába tartozik (a másik fele 

étterem, cukrászda), szemben a megyei 30 %-os aránnyal. A térségben a kiskereskedelmi üzletek 

száma alacsony (320 körüli), népességarányos számukat tekintve a megye legrosszabbul ellátott 

térségei közé tartozik. 

Enying kistérség gazdasági életében a turizmus jelenlegi formájában nem játszik meghatározó 

szerepet. A turizmusból származó bevételek még kiegészítő jövedelmek formájába sem jelentkezik 

értékelhető mértékben. A turisztikai vállalkozások száma igen kevés. Kabókapusztán a Varga 

lovastanya; Dégen az Erdei Iskola és Borostyán Panzió és étterem. Falusi vendéglátásnak még 

nincsenek hagyományai. 

A kistérség Balatonhoz való közelsége potenciáli lehetőségeket rejt magában az idegenforgalom 

vonatkozásában, amelynek azonban gátja jelenleg a települések hiányos infrastruktúrája, a 

hulladékkezelés, a szennyvíz-elvezetés és tisztítás megoldatlansága, a Balaton irányába a közúti és 

kerékpárút kapcsolatok kiépítetlensége, a vonzó, rendezett településképek, a minősített falusi és 

egyéb szállásférőhelyek, programok hiánya. A turizmusban potenciálisan számba vehető természeti 

erőforrások között említhető a Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhídvég térségében a föld 

mélyében található termálvíz, amelynek a kitermelése és hasznosítása komoly tőkebefektetést 

igényelne. Említésre méltó továbbá a szőlőtermesztési és borászati kultúra, amely termékké fejlesztve 

ugyancsak a turisztikai kínálatot bővíthetné. 

Sokatmondó tény, hogy a KSH 2007. évi adatai alapján hivatalosan regisztrált kereskedelmi 

szállásférőhely csak Dégen található a kistérségben. A statisztikában rögzített adatok mellett a falusi 

turizmus keretében szálláshelyet Enyingen, Lepsényben, Lajoskomáromban és Mezőkomáromban 

üzemeltetnek. A terület legnagyobb potenciális értéke a Balatonhoz való közelség, amely lehetővé 

teszi háttér települési funkciók ellátását, amennyiben kiépülnek az ehhez szükséges infrastrukturális 

és kínálati feltételek. E területen elsősorban az aktív és a hobbi turizmus térségi hagyományokra épülő 

fejlesztését (pl. lovaglás és kapcsolódó rendezvények, versenyek, borutak, falusi gasztronómia stb.) 

célszerű ösztönözni. Elősegítheti a feltételek kialakulását a kistérségre jellemző igen erős civil 

szerveződés, amelyek jelentős hányada közvetve vagy közvetlenül az idegenforgalomhoz is 

kapcsolódik. 
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Idegenforgalmi szempontból még kevésbé feltört, nem jutott el a felismerés tudatáig, talán a reklám 

hiányában, hogy ez a terület, amely a Balaton előterében sajátos szolgáltatatásaival, ingatlanáraival 

messze kedvezőbb feltételeket kínál a közvetlen balatoni régiónál. 

 

Társadalom, közszolgáltatások 

Az Enyingi kistérség lakónépessége közel 25 ezer fő, ezzel a megye legkisebb lélekszámú térsége. 

Lakosainak egyharmada a központban, Enyingen él. 

A térség igen alacsony népsűrűségével elmarad a Közép-Dunántúli és a megyei átlagtól, azt a 

mezőváros jellegű, szétterülő, nagyhatárú Enying népsűrűség mutatója sem éri el (87 fő/km2); ez a 

hasonló népesség-nagyságú városok országos átlagánál is alacsonyabb. 

Az elöregedéssel is veszélyeztetett települések – Lajoskomárom, Mezőkomárom és Szabadhídvég – 

népessége csökkent. E három település mellett Mezőszentgyörgy és Mátyásdomb az 

elnéptelenedéssel leginkább veszélyeztetett települések a kistérségben. 

A kistérségben a megyén belüli rossz vagyoni és jövedelmi helyzetet a magas munkanélküliség és a 

vállalkozáshiány is magyarázza. 

Az Enyingi kistérség legtöbb településén igen erős a civil szerveződés, elsősorban a kultúra, 

hagyományőrzés, művelődés és a sport területén működik sok egyesület, illetve csoport. 

 

A közoktatási feladatok ellátása: 

Közoktatási intézményi feladatok: 

Lajoskomárom-Szabadhidvég vonatkozásában közoktatási intézményi társulás működik. 

Pedagógia szakszolgálati feladatok: 

A Társulás gondoskodik arról, hogy a feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok területén · 

logopédiai ellátás, és · pályaválasztási tanácsadás valamennyi önkormányzat területén elérhető legyen. 

Szociális ellátás 

A családsegítés két mikro-körzetben valósul meg. 

Az Enying-Lepsény-Kisláng mikro-körzeti társulás családsegítési feladatait Enying Város 

Önkormányzata Enying Város Egyesített Szociális Intézmény) elkülönült szervezete útján látja el. 

Dég-Mezőkomárom-Szabadhidvég-Lajoskomárom mikro-körzeti társulás családsegítési feladatait 

Szabadhidvég Község Önkormányzata a Mezőföldi családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 

erre a célra alakult szervezetét bízta meg A jelzőrendszeres segítségnyújtást Enying Város 

Önkormányzata Enying Város Egyesített Szociális Intézmény elkülönült szervezete útján látja el 

Folyamatosan biztosítja a vállalt feladat ellátását Enying, Dég, Lajoskomárom, Mezőkomárom, 
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Szabadhídvég, Lepsény, Kisláng ill. a gesztor önkormányzat Enying tekintetében a lakosság arányosan 

kihelyezett 100 (2007-től 125) készülék vonatkozásában. 

 

Környezet, Tájhasználat 

A kistájak részletes agro-ökológiai elemzése itt azt mutatja, hogy a kistérség természetföldrajza 

kevésbé összetett. Érinti az Alföld nagytáján belül a Mezőföld középtáj három kistáját. 

A Enyingi-hát mérsékelten meleg, mérsékelten száraz éghajlatú kistáj. Leggyakoribb az észak-nyugati 

szélirány, amely sokszor felkavarja a finom lösztakarót. A közepes hőigényű kultúráknak kedvez az 

éghajlat. A térség kifejezetten jó agráradottságú terület. A vízigényes kultúrák (szántóföldi zöldség, 

burgonya) termesztése miatt az öntözés indokolt. A táj meghatározó vízfolyása a Sió-csatorna és a 

Kabóka patak. A kistájnak öt állóvize van. Az Enyingi tároló rendszer meghatározó jelentőségű (93 ha). 

A Káloz-Igari löszhát Fejér és Veszprém megye területén helyezkedik el. A kistáj 15 településéből hét 

található az Enyingi kistérségben. A kistáj déli része mérsékelten meleg, mérsékelten száraz éghajlatú. 

Leggyakoribb az észak-nyugati szélirány, ami a száraz lösztakarót gyakran felkavarja. Kisláng és Dég 

területének jelentős része talajvédelem tekintetében a Nemzeti Agrár Környezetvédelmi Program 

lehetséges célterülete (talajvédelem kb. 5500 ha). Ugyanakkor Lepsény és Mezőszentgyörgy 

vízvédelemre szorul (5200 ha). A kistájnak nyolc természetes tava van. A hat mesterséges tároló- és 

halastó összesen 141 ha vízfelületű. A Sióhoz folyik le egyetlen vízfolyása, a Bozót-patak. Adottságai 

kertészeti növénytermesztésre is kiválóan alkalmasak. 

A kistérség területén tájhasználat szempontjából egyoldalú szántó művelési ág érvényesül – a 

mezőgazdasági hasznosítású földterület 88,79 %-a, tekintettel a földterület magas aranykorona 

értékére. Itt található az ország összes gazdaságában művelt szántóterületének közel 1 %-a. A 

termőterületből a szőlő részaránya a megyei átlagot meghaladja, a többi művelési ág átlag alatti. 

Megyei vonatkozásban a szántóterület 15 %-át, a szőlőterület 20 %-át a kistérségben művelik. A 

gyümölcsös területe elenyésző. A művelési ágak átlagos területe szántó tekintetében 3,87 ha az egyéni 

gazdaságok esetében (megyei átlagérték körüli), gazdasági szervezetekre vetítve 978,81 ha (a régióban 

a legmagasabb). A szántóföldi növénytermesztés vetésszerkezete az összes gazdaság tekintetében: 

kalászos gabona 39,31 %; kukorica 31,80 %. A megye egyik legjelent5sebb burgonya termőterülete itt 

található. Az ipari és takarmánynövények, zöldségfélék területének aránya átlagos szintű. Itt található 

Fejér megye szarvasmarha állományának 15,2 %-a, sertés állományának 17,6 %-a. 

A termelési szerkezet alapvetően a mezőgazdasági alaptevékenységre épül. A gabona és az ipari 

növények termesztése mellett a sertés, szarvasmarha és a juhtenyésztése jelentős. Az 1000 ha 

mezőgazdasági területre jutó eszközállomány a kis teljesítményű traktorállomány tekintetében megyei 

átlag feletti, egyéb esetekben megyei átlag alatti. A mezőgazdasági tevékenységet folytatók által 

használt összes földterület 64 %-át gazdasági szervezetek művelik. 

A természeti adottságok egyik meghatározója a kiváló minőségű termőtalaj, mely a Bácska vagy Bánát 

vidékeivel egyenrangú, búzát, kukoricát, nagyhozamú olajos és takarmánynövények termesztési 

lehetőségeinek abszolút biztonságát jelenti, más kultúrák kiegészítésével. Ezek figyelembevételével 

alakult és alakulhat, fejlődhet egyrészt az állattenyésztés minden bizonnyal a bioenergia alapanyag 

termelés. 
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Fejér megye alapvetően kedvező talajtani adottságokkal rendelkezik. A talajok minőségét azonban 

különböző degradációs folyamatok csökkenthetik (pl. erózió, savanyodás, elvízenyősödés). Fejér 

megyében nagy, összefüggő belvíz-veszélyeztetett területek nincsenek. Ilyen jelenségek elsősorban a 

mélyfekvésű, réti, réti csernozjom és öntés talajok körzetében fordulnak elő, főleg a Séd-Nádor 

vízrendszer mentén. Jelentős minőségrontó tényező lehet a talajszennyezettség. Talajszennyezések 

közé tartoznak a természetidegen anyagok talajba jutása (juttatása), illetve különböző kémiai anyagok 

szakszerűtlen felhasználásából, tárolásából eredő szennyezések (pl. szemétlerakás, olajszennyezés, 

nitrát felhalmozódás, növényvédőszer maradékok). Fejér megye mezőgazdasági művelt területein 

jelentősebb szennyezésről nincs tudomásunk. 

A talaj védelménél kiemelt szerepet kap a termőtalaj – mint megújuló természeti erőforrás –, valamint 

a talajfelszín, mint szennyezésre érzékeny felület fokozott védelme a területhasználatoknál, a 

terhelő/szennyező anyagok kibocsátásánál, elhelyezésénél, ártalmatlanításánál. A talajok 

minőségének romlásánál a talajdegradáció, ezen belül az erózió, defláció kiterjedt területeket érint a 

megyében: erősen erodált mintegy 30 ezer ha, ahol a talajpusztulás mértéke a termőréteg több mint 

70 %-át érintette; középfokú erózió tapasztalható mintegy 46 ezer ha területen, ahol a termőréteg 30-

70 %-a már lepusztult; szélerózió is tapasztalható 4 400 ha területen, Sárbogárd-Alap és Előszállás 

térségének talajain. A szélerózió az Enyingi kistérségben is igen jelentős szántóterületeket érint. 

 

Infrastruktúra 

A kistérség közlekedésében meghatározó szerepe van a személygépkocsinak és az autóbusz 

közlekedésnek, ennek ellenére az autóbusz járatok sűrűsége alacsony. A települések közötti összekötő 

úthálózat jelentős fejlesztéseket igényel, bár a fő probléma a térség szempontjából, hogy a 

főközlekedési utak elkerülik a térséget (az M7-es és a 70. sz. főút északon érinti csupán), így a gazdasági 

vérkeringésbe a bekapcsolódásuk nehezen valósítható meg. A térség közúti tengelye a 64. sz. út, mely 

Enyinget, Simontornyát és a Balaton-partot kapcsolja össze. Ugyanakkor a Balaton déli 

háttértelepüléseivel hiányzik a kapcsolat. A vasúti közlekedés szempontjából meghatározó a Budapest- 

Siófok-Nagykanizsa vasútvonal, ugyanakkor problémát jelent, hogy a Lepsény-Dombóvár vonalon 

Mezőhídvégtől megszűnt a vasúti forgalom. Az enyingi térség a megyén belül a sárbogárdi térség után 

a mutatókat összevontan vizsgálva a legelmaradottabb. Az infrastrukturális hiányok miatt a térség az 

ipari befektetők számára kevésbé vonzó. 

A kistérségben 8153 lakás található (adatforrás: KSH 2009.), amely a megye kistérségei közül a 

legkevesebb, a megyei lakásállománynak csak mintegy 6 %-a. A 100 lakásra jutó lakosok tekintetében 

a kistérség 257-es adattal a megyében a legmagasabb. 

A közműellátás szempontjából a kistérség részlegesen ellátott. A vízellátás 100%-os, de a közüzemi 

szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások aránya rendkívül alacsony közel 5 %, ami országos 

viszonylatban is kirívó. A vezetékes vízhálózatba a térség településein az arány 95%, a megyei átlaggal 

megegyező. 

A térség közúti ellátottsága jó, ám az infrastruktúra területén (csatorna, úthálózat, csapadékvíz 

kezelés) jelentős elmaradásokkal küzd. 
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A közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások száma az utóbbi 2-3 évben megnőtt. A lakossági 

ellátottság 100 %-osnak nevezhető. A közműves ivóvízhez való hozzájutás minden településen 

biztosított. Ugyanakkor a szennyvízelvezetésben és szennyvíztisztításban alacsony szinten áll a megye, 

ezért a szennyvíz csatornázottság jelentős beruházásokat igényel. A településeknek csupán harmada 

csatornázott, a bekapcsolt lakások aránya 51 %. A legtöbb településen még mindig szippantással 

gyűjtik össze a szennyvizet. A hiányosságok miatt a talajszennyeződés jelentős méreteket ölt. A 

jelentős technológiai újítások bevezetése és alkalmazása ellenére is még sok a tennivaló. A 

szennyvíziszap kezelésé, ártalmatlanítása nem megoldott, a szennyvíztisztítók módszerei elavultak. 

A megye dél-nyugati részén fekvő kistérség megközelítése mind közúton, mind pedig vasúton erősen 

korlátozott. A közlekedési kapcsolatok hiánya következtében nem számottevő az átutazók száma sem.  
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A kistérség településeinek elhelyezkedése 

 

 

Megközelíthetősége 

A kistérséget földrajzi elhelyezkedés és a közúton való megközelíthetőség szempontjából igen előnyös 
adottságok jellemzik, hiszen a közelben található az ország leglátogatottabb helyeinek ranglistáján 
második helyet elfoglaló Balaton, de a megyeszékhely Székesfehérvár is mindössze 35 km-re fekszik a 
kistérség központjától, Enyingtől. A kistérség közúti tengelye a 64-s főút, mely átszeli a kistérséget, és 
egyúttal kapcsolatot teremt a 7-s főúttal és az M7-s autópályával.  

Lepsény vasúton is megközelíthető a Budapest-Balaton közötti vasúti közlekedés révén, azonban a 
MÁV az utóbbi években jelentősen csökkentette azon vasúti járatok számát, melyek megállnak a 
településen.  
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Egészségügy 

Halálozási ráta 

Az 1000 főre jutó halálozási érték tekintetében az Enyingi kistérségben rosszabb a mutató, mint 

regionális illetve megyei szinten: 

Halálozás 1 000 lakosra, 2010 [fő] 

Észak-Magyarország 14,5 

Dél-Dunántúl 14 

Dél-Alföld 13,8 

Nyugat-Dunántúl 13,1 

Közép-Dunántúl 12,6 

Észak-Alföld 12,6 

Közép-Magyarország 12 

Fejér megye 12,5 

Enyingi kistérség 14,8 

Forrás: KSH 

 

A kistérség népességének megbetegedési helyzetéről nem állnak rendelkezésünkre valid adatok, mivel 

ilyen jellegű pontos adatgyűjtés nem történik a kistérségben, ezért az alábbi, országosan is jellemző 

tendenciákat tekinthetjük érvényesnek.  

Az életkorral (és ezzel együtt a koreloszlás változásával is) együtt változik az egyes betegségek relatív 

súlya. A fiatalabb lakosság körében a morbiditás jelentős részét a légzőrendszeri megbetegedések 

adják, illetőleg nagy a sérülések, mérgezések, külső okok részesedése, továbbá folyamatosan nő a 

mentális és viselkedési zavarok szerepe is. A keringésrendszeri betegségek a középkorú lakosságnál 

jelennek meg, majd arányuk ettől kezdve minden korosztályban folyamatosan emelkedik. A férfiak 

esetében, az idős korosztályokban nő jelentős mértékben a rosszindulatú daganatos betegségek 

előfordulási gyakorisága. 

Összefoglalva az idősek, tehát az inaktív korosztály számarányának növekedésével párhuzamosan a 

szív- és érrendszeri, a mozgásszervi és a daganatos betegségek számának emelkedése, így ezek 

fokozott ellátási szükségletével kell számolnunk. 
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A térség/kistérség egészségügyi ellátása 

Alapellátás: 

  

Egy háziorvosra és házi 

gyermekorvosra jutó 

lakos, 2010 [fő] 

Működő kórházi ágy 10 

000 lakosra, 2010 [ágy] 

Közép-

Magyarország 1 515 74,1 

Közép-Dunántúl 1 635 69,5 

Nyugat-Dunántúl 1 574 71,6 

Dél-Dunántúl 1 452 74,9 

Észak-Magyarország 1 576 73,4 

Észak-Alföld 1 611 68,6 

Dél-Alföld 1 516 65 

Fejér megye 1 658 60,5 

Enyingi kistérség 1 848 53 

Forrás: KSH 

Az Enyingi kistérség mindkét mutatóban elmarad a régió átlagától. 

Járóbeteg-szakellátás, fekvőbeteg-ellátás: 

Járóbeteg-szakellátást végző intézetek száma 

  Járóbeteg-szakellátást végző intézetek száma (db) 

Időszak Összesen Közép-Dunántúl Régió Fejér megye 

1996. év 1204 158 60 

1997. év 1800 217 88 

1998. év 2028 233 99 

1999. év 2142 268 110 

2000. év 2267 281 110 

2001. év 2393 306 108 

2002. év 2620 315 115 

2003. év 2715 319 121 

2004. év 2785 324 130 

Forrás: KSH 

 

Az Enyingi kistérségben székhellyel rendelkező önálló járóbeteg szakellátó központ, szakrendelő nincs. 
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Az Enyingi kistérségben székhellyel rendelkező fekvő- és járó szakellátást nyújtó kórházi szervezet 

nincs. 

Az Enyingi kistérségben telephellyel rendelkező járóbeteg szakellátó központ, szakrendelő nincs. 

Az Enyingi kistérségben telephellyel rendelkező fekvő- és járó szakellátást nyújtó kórházi szervezet a 

Fejér Megyei Szent György Kórház (Székesfehérvár) Enyingi Rendelőintézete. 
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A program háttere, szükségessége 

Általános jogi környezet 
 

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.), mely hazánk jogrendjének alapja, mindenkire 

kötelező, több ponton is kinyilvánítja az egészség, mint eszköz, cél, alapérték fontosságát, így a projekt, 

illetve a megvalósított programok indokoltsága az Alaptörvényből is levezethető az alábbiak alapján: 

 a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság 

kiteljesítése. 

 Az Alapvetés E) cikke megteremti a jogi keretét az uniós társfinanszírozású projekteknek: 

o (2) Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében 

nemzetközi szerződés alapján - az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához 

és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig - az Alaptörvényből eredő egyes 

hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján 

gyakorolhatja 

 A „Szabadság és felelősség” 

o VI. cikk (2) Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű 

adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. (3) A személyes adatok védelméhez és a 

közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését sarkalatos törvénnyel 

létrehozott, független hatóság ellenőrzi. (az EFI-nek a személyes-, és különösen az 

egészségügyi adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok betartásával kell végeznie) 

o XII. cikk/(2) Magyarország törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden 

munkaképes ember, aki dolgozni akar, dolgozhasson. (a munkaképességhez az 

„egészség megőrzése és fejlesztése elengedhetetlen célkitűzés ) 

o XX. cikk – „…Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez az egészségügyi ellátás 

megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával….” (az 

Alaptörvény több olyan eszközt megnevez, melyek az EFI szervezésében 

megvalósulnak) 

Új Széchenyi Terv (10 éves gazdaságstratégia) középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése, a 

pénzügyi stabilitás fenntartása, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, valamint hazánk 

versenyképességének javítása áll. A 7 nevesített kitörési pontja egyike az egészségügyi ágazatot érintő 

(Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program) reform. A 2011-2012-ben tervezett átfogó reformok 

céljai között szerepel az életminőség javulása, a lakosság egészségi állapotának javulása, a területi és 

társadalmi különbségek csökkenése.  

A 4/2011.(I.28.) Korm. Rendelet „a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről”, hatálya kiterjed a 2007-2013 programozási időszakban valamennyi uniós 
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alap társtámogatásával megvalósuló fejlesztésre, a fejlesztés intézményrendszerére, jogi 

környezetére, az Intézményrendszer tagjainak kötelezettségeire.  

Az 1990. évi helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvényben az Önkormányzatok feladati között az 

alábbi is szerepel: „A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a 

településfejlesztés, az épített és természeti környezet védelme, a közösségi tér biztosítása; a sport 

támogatása, és az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.” (A tervezett 

egészségfejlesztési programok segítik az Önkormányzatot törvényi kötelezettségei teljesítésében. 

Nehézséget jelent az önkormányzatoknak, hogy a törvény az előírt feladatok végrehajtáshoz nem 

rendel forrást, és az önkormányzatok egyre szűkülő anyagi lehetőségei miatt ilyen típusú fejlesztésekre 

a legtöbbször csak a pályázatok adnak lehetőséget. ) 

Az értékek deklarálása szintjén az Alaptörvényben, más törvényekben, kormányprogramokban a 

versenyképesség javításának kulcstényezőjeként, prioritásként jelenik meg az egészségi állapot 

javítása,  az életminőség, egészséget támogató politika és társadalmi környezet kialakítása, azonban 

hosszú távú, tervezhető finanszírozás, összehangolt fejlesztések hiányoznak a közpolitikából. Alapvető 

nehézséget jelent, hogy a törvények kereteket, elvárásokat, feladatokat, kötelezettségeket határoznak 

meg, gyakran az azokhoz szükséges személyi, technikai, financiális feltételek nélkül.  

SZJA-törvény (1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról) jelenleg kevésbé ösztönzi a 

munkáltatók egészségfejlesztési törekvéseinek aktivitását, pedig a munkahelyi egészségfejlesztés 

bizonyítottan költséghatékony és eredményes munkavállalónak, munkáltatónak egyaránt, de 

tágabban értelmezve az országnak is. Jelenleg akár uniós, akár hazai pályázati támogatásokból, akár a 

munkáltató saját ráfordításából megvalósuló, a munkavállalók egészségi állapotát, tudását, közérzetét 

javító egészségfejlesztési programok béren kívüli „egyes meghatározott juttatások” körébe tartoznak, 

így nem mentesek az ez utáni adófizetési kötelezettség alól.  

 Az ÚSZT-ben célként megfogalmazott foglalkoztatás növelése -, a lakosság egészségi 

állapotának javítása-, a munkáltatók/munkavállalók egészségfejlesztési aktivitásának növelése 

érdekében előrelépést jelentene, ha az egészségfejlesztési, egészségmegőrző programok, 

beruházások köre mentességet élvezne az adófizetési kötelezettség alól.   

A népegészségügyi szűrővizsgálatok hatékonyságának növelése érdekében elengedhetetlen a 

munkáltatók és a munkavállalók érdekeltségének megteremtése (pl. igazolt távollét elismerése a 

munkáltató által), mert jelenleg vagy szabadnapot kell kivenni néhány órás vizsgálatért, vagy eleve a 

szabadnapokat áldozzák rá a munkavállalók, vagy gyakran inkább nem mennek el a szervezett 

vizsgálatokra.  

Pozitívum, hogy 2012-től az SZJA törvény lehetővé teszi a munkáltató számára, hogy adómentes 

juttatásként egészségbiztosításban részesítsék dolgozóikat, a cégtulajdonosokat, cégvezetőket, 

mellyel egyszerre szolgálhatják a cég és a munkatársak személyes jólétét is.  

  



 
17 

 

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről 

A törvény célja, hogy meghatározza az egészségi állapotra vonatkozó különleges személyes adatok és 

az azokhoz kapcsolódó személyes adatok kezelésének feltételeit és céljait. Személyes adatot csak 

törvényes cél eléréséhez szükséges esetekben és mértékben lehet kezelni.  

Hatálya kiterjed 

a) minden egészségügyi ellátást nyújtó, valamint annak szakmai felügyeletét, ellenőrzését végző 

szervezetre és természetes személyre (a továbbiakban: egészségügyi ellátóhálózat), valamint 

minden olyan jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre és természetes 

személyre, amely, vagy aki egészségügyi és személyazonosító adatot kezel (a továbbiakban: 

egyéb adatkezelő szerv), 

b) minden, az egészségügyi ellátóhálózattal, valamint az egyéb adatkezelő szervvel kapcsolatba 

került vagy kerülő, illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyre, 

függetlenül attól, hogy beteg-e vagy egészséges (a továbbiakban: érintett), valamint 

c) az e törvény előírásai szerint kezelt, az érintettre vonatkozó egészségügyi és személyazonosító 

adatra. 

Európai Unió Egészségügyi Tanácsának és az Európa Parlament elvei: A szív és érrendszeri egészséget 

támogató stratégiáknak a lakosság egészét meg kell célozniuk, és foglalkozniuk kell minden lehetséges 

kockázati tényezővel (dohányzás, egészségtelen táplálkozás, a fizikai aktivitás mellőzése, túlzott 

mértékű alkoholfogyasztás, elhízás, magas vérnyomás, cukorbetegség, magas szérum koleszterin szint, 

káros természeti, illetve társadalmi-környezeti tényezők stb.). Különös figyelmet kell fordítani a 

fokozottan veszélyeztetett lakossági csoportokra. A fent említett szempontok figyelembe vétele 

mellett, a tagállamok feladata: 

 a nemzeti politikák egészségi hatásának felmérése,  

 a kormányzati és a civil szervezetek együttműködésének elősegítése,  

 a dohányzás visszaszorítását célzó nemzeti cselekvési tervek fejlesztése, végrehajtása, a 

dohányfüst-mentes környezet megteremtése,  

 a megfelelő étrend, a fizikai aktivitás népszerűsítése, elősegítése,  

 a megelőzést szolgáló, bizonyítékokon alapuló, költség-hatékony közösségi programok 

megalkotása,  

 a szív és érrendszeri betegségek prevenciójáról szóló nemzeti útmutatók kidolgozása, az egyéni 

veszélyeztetettség becslésére alkalmas ún. kockázati- lap alkalmazása, továbbá 

összehasonlításra alkalmas adatok gyűjtése és publikálása.  

Az Egészségügyi Tanács felkérte a tagállamokat, hogy a szív egészségének támogatását építsék bele 

nemzeti népegészségügyi stratégiájukba, a Bizottságot pedig arra ösztönzi, hogy a szív és érrendszeri 

egészséget a Népegészségügyi Cselekvési Terv keretében támogassa.” 
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Szakmapolitikai háttér 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (illetve a 2011. évi LXXXI. törvény az egyes egészségügyi 

tárgyú törvények módosításáról) az alábbi szempontok miatt meghatározó: 

 a projekt az egészségügyi intézményrendszer bázisán alapul, az EFI-t befogadó intézmény 

működési feltételeinek e törvény az alapja, 

 a 2§-a 3. pontja deklarálja, hogy az egészségi állapot javításának elsődleges eszköze az 

egészség fejlesztése, védelme és a betegségek megelőzése, 

 a III. fejezet 35-36§-a határozta meg a népegészségügy intézményrendszerét, szereplőit, 

feladatait – e paragrafus helyébe a 2011. évi LXXXI. törvény az egyes egészségügyi tárgyú 

törvények módosításáról 14§-a lépett, de érdemi változtatást nem tartalmaz a módosítás 

 37-40/A paragrafusok (1. Cím) az Egészségfejlesztés folyamatát, az egészségfejlesztés 

területeit, a különböző ágazatok feladatainak kereteit adja meg    

 a hatékony egészségfejlesztéshez elengedhetetlennek tartja egészséget támogató 

szakmapolitikai irányelvek megfogalmazását és az egészségügyi ellátó rendszer megelőzés 

központú áthangolását 

 kinyilvánítja, hogy minden egészségügyi dolgozó feladata az egészségnevelésben való aktív 

részvétel, ezért az egészségügyi dolgozók képzése során kiemelt figyelmet kell fordítani az 

életmód-tanácsadásra történő felkészítésre, 

 ismerteti a megelőző ellátások, szűrővizsgálatokat, az egyéni kockázati tényezőkön alapuló 

egyéni  egészségtervek szükségességét 

 felsorolja az egészségügyi rendszer szereplőit, feladataikat a megelőzés, egészségfejlesztés 

területén, különösen az alapellátásra alapozva 

Nehézséget okoz, hogy a törvény hivatkozik a népegészségügy egyes területeire vonatkozó külön 

jogszabályokra, de nem nevesíti azokat, így nem lehet tudni, hogy pontosan mely jogszabályok 

tartoznak ide. Bár a törvény 15 éve kiemelt célként jelöli meg a megelőzést, egészségfejlesztést, 

mégsem tapasztalható jelentős előrelépés ezen a területen az egészségügy egyik szintjén sem, bár a 

TIOP-2.1.2. zöldmezős, TIOP-2.1.3. és ROP fejlesztésekben megjelent a járóbeteg-szakellátók 

központok egészségfejlesztési koordináló és megvalósító szerepének deklaratív erősítése.  

„Az egészség fejlesztését, megőrzését és helyreállítását az egészségügy eszközrendszere csak a 

szociális ellátórendszerrel, valamint a természeti és épített környezet védelmével, illetve a 

társadalmi és gazdasági környezettel együttesen, továbbá az egészséget támogató társadalmi 

gyakorlattal és politikával kiegészülve képes szolgálni.” 

A lakóhelyi életfeltételek, a helyi közszolgáltatások biztosítása az önkormányzat feladata. Ennek 

köréről és mikéntjéről a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-a rendelkezik az 

alábbiak szerint: 

„A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a 

településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természetes környezet védelme, a 
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lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a 

helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság 

biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a 

helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, 

oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való 

gondoskodás; a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport 

támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges 

életmód közösségi feltételeinek elősegítése.” 

Az Önkormányzat feladata elsősorban tehát az egészséges életfeltételek biztosítása és az egészséget 

befolyásoló tényezők kedvező alakítása.  

2006. évi CXXXII törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 5/A.§ (10) Uniós fejlesztési 

pályázat alapján megvalósuló kapacitásokon ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató ellátási területét 

az egészségügyi államigazgatási szerv a pályázatban foglalt nyilatkozat alapján állapítja meg, ennek 

során a (3) és (6) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmaznia. Az ezt követő egy éven belül az érintett 

ellátási területeket az egészségügyi államigazgatási szerv a (3) és (6) bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével hivatalból felülvizsgálja, illetve szükség esetén - az uniós fejlesztési pályázatban 

vállalt kötelezettségekre figyelemmel - módosítja.  

Amennyiben az ellátási terület e bekezdés szerinti megállapításakor a pályázatban foglalt nyilatkozat 

kétoldalúan a párhuzamos ellátások megszüntetésére irányul, a felülvizsgálat során az államigazgatási 

szerv az ellátási területet a hozzá tartozó kapacitásokkal együtt tekinti át, illetve módosító döntése a 

kapacitásokra is irányulhat.  

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről nem 

konkretizálja az alapellátás konkrét egészség-megőrzési-, egészségfejlesztési feladatait, mindössze azt 

mondja, hogy a háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, 

a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. 4. § A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a 

háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és 

szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, 

illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való 

utalása. (Bár az életkorhoz kötött kötelező szűréseket el kell végezni a praxisban, többnyire itt véget is 

ér az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés. Az alapellátásnak sem megfelelő infrastruktúrája, sem 

működésbe épített ideje nincs a jelenlegi egyéb ellátási kötelezettségek mellett, illetve hiányzik az 

egészségfejlesztési gyakorlat is. A háziorvosi finanszírozás nem ösztönzi a praxisokat a megfelelő 

megelőzési, egészségfejlesztési aktivitásra. Szükséges lenne a finanszírozás rendszerének átalakítása 

úgy, hogy az ösztönözze a praxisokat prevenciós szolgáltatások nyújtására. Az ösztönző rendszer 

lehetne két szinten – egy alap és egy arra épülő bónusz az aktívabb praxisok elismerésére. 

Mindenképpen pozitív ösztönzés kialakítása a cél.) 

2011. évi XLI. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról. A törvénymódosítás 

értelmében 2012. január elsejétől tilos a dohányzás közforgalmú intézményekben - így a többi között 

a szórakozó- és vendéglátóhelyeken -, a munkahelyeken, a közösségi közlekedési eszközökön és a 

megállókban, az aluljárókban, a játszótereken, valamint a megállóhelyek és a játszóterek ötméteres 

környezetében. A helyi önkormányzatok további közterületeken is megtilthatják a dohányzást. Fontos 
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változás, hogy nem jelölhető ki dohányzóhely ezután a közforgalmú intézmények és a munkahelyek 

zárt légterű helyiségeiben. Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól öt méterre lehet kijelölni, 

kivéve azokat a vendéglátóhelyeket, ahol erre kizárólag közvetlenül a bejárat előtt van lehetőség. A 

törvény hatására várhatóan nő a leszokás-támogató programok iránti érdeklődés mind a munkahelyi-

, és egyéb színtereken, mind egyéni szinten, akár a TÁMOP-6.1.2. lokális színterek segítségével. De 

várható, hogy a háziorvosok leszokás-támogató tevékenységére, illetve a leszokást segítő 

egészségkommunikációra is fokozott igény jelentkezik majd. 

11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az 

orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól – a jelenleg érvényben háziorvosi 

teljesítményértékelési rendszer, ami a háziorvosi praxisok finanszírozásának alapja. Tekintettel arra, 

hogy a háziorvosi indikátorrendszer a háziorvosi szolgálatok finanszírozását is befolyásolja, a 

finanszírozás ösztönző eltérítését jogi szinten az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 

Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 

tartalmazza.  

A felnőtt és vegyes praxisok finanszírozásába beszámító 15 indikátor: védőoltások, átszűrtség 

(mammográfia), magasvérnyomás-betegséggondozás, vérzsír-vizsgálat diabetes mellitusban és/vagy 

magasvérnyomás-betegségben szenvedők körében, ischaemiás szívbetegek gondozása, diabetes 

gondozás, beutalási gyakorlat, antibiotikumos kezelés, savtermelés zavarával járó betegségek 

gyógyszerei, vércukorszint-csökkentő gyógyszerek, kivéve inzulinok, lipidszintet módosító anyagok, a 

renin-angiotensin rendszerre ható készítmények. 

 Az indikátor-rendszer a gondozást, a 65 év felettiek „prevencióként” nevesített influenza elleni 

védőoltását, valamint a népegészségügyi célú szűréseket sorolja a megelőzés körébe. A 

„szűrési” mutató a háziorvosi szolgálatokhoz bejelentkezett és népegészségügyi szempontból 

kockázatos korcsoportban lévő biztosítottak népegészségügyi szűréseken való megjelenését 

hivatott vizsgálni. Ez a mutató a háziorvosok szűrésekben való közreműködését méri, azt 

mutatja, hogy a háziorvos mennyire képes ösztönözni „betegeit” a népegészségügyi 

szűréseken való részvételre. Az indikátor célja a népegészségügyi program részeként működő 

mammográfiás szűrővizsgálaton való részvétel növelése, minél magasabb az indikátor értéke, 

annál nagyobb az átszűrtségi arány. Összességében a jelenlegi finanszírozási szisztéma 

hangsúlyosan nem ösztönzi a házi orvost primer prevenciós és egészségfejlesztési 

tevékenységek intenzív végzésére.  

263/2011. (XII. 13.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 

történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról 

a rendelet az egészségügyi rendszer szereplői 2012. évi finanszírozását, tervezett költségeit 

tartalmazza.  

A 2011. szeptember 1-én életbe lépett 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról célja 

a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges 

táplálkozás előmozdítása, valamint az egészségügyi szolgáltatások, különösen a népegészségügyi célú 

programok finanszírozásának javítása. 

A népegészségügyi termékadó törvény 2012-től egy új adónemmel, a baleseti adóval bővült, amely a 

kötelező gépjármű-felelősség biztosítás éves várható biztosítási díjának 30%-a, melyből 27 milliárd 

forint bevétellel kalkulálnak. 
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2012-től a termékadóból származó bevétel nem a központi költségvetés (NAV), hanem az 

Egészségbiztosítási Alap bevételét képezi, azaz elvileg lehetőség van arra, hogy az E-Alapból közvetlen 

finanszírozást kaphassanak az EFI-t befogadó, működtető egészségügyi intézmények. Ez a változás 

lehetőséget teremt az EFI-k E-Alapból való finanszírozására. 

Az E-Alap 2012-re 20-25 milliárd forint bevételt tervez a chips-adóból. amelynek számottevő részét az 

ágazatban dolgozók bérének növelésére, egy másik részét a népegészségügyi célokra 

(egészségmegőrzés, szűrővizsgálatok, oktatás) fordítanák, de a 2012. évi E-Alap hiány is kb. annyi, mint 

a baleseti-, és népegészségügyi termékadókból kalkulált bevétel. 

A NAV-statisztikája alapján a népegészségügyi termékdíjból 2011. október – 2012. február között 5 

hónap alatt – 5.808.116.017 Ft. adó származott, ami durva átlagolással havi 1 milliárd forintot, azaz évi 

12 milliárdot jelent. 

Figyelembe véve a törvény alapvető célját, az egészségre ártalmasabb terméktípusok fogyasztásának 

a csökkentését, amennyiben a törvény eléri célját, akkor évről-évre csökken az ebből az adóból befolyó 

összeg, azaz még a 12-15 milliárd éves bevétel is túlzó lehet. 

Ha csökken az adóból befolyó bevétel, csökkenek a népegészségügyi programokra, többek között az 

EFI-k működtetésére fordítható költségek, ami aggályossá teszi a fenntartó finanszírozás 

biztosíthatóságát 

2012. április végén megváltozott a cukorbetegek kezelésében gyakran használt inzulinok támogatási 

rendje, melynek lényege, hogy a naponta 4x adott inzulin-analóggal felépített kezelési rendszer eddig 

100%-os támogatásban részesült. Az új rendelet szerint a 100%-os támogatottság csak abban az 

esetben marad meg továbbra is, ha az adott terápia elérte célját: a vércukorértékek átlagát tükröző 

ún. HbA1c-érték egy megadott szint (8%) alá csökken. Ha ez nem teljesül, akkor a korábbi inzulin-

analógok támogatottsága 50%-ra mérséklődik, vagy a beteg választhatja a humán inzulinra való 

visszatérést, 100%-os támogatottság mellett. A Magyar Diabetes Társaság vezetősége szerint nem 

nehezményezhető az a gyógyszer-támogatási elv, amely a kezelési cél elérése esetén magasabb 

támogatást rendel az adott gyógyszer mellé úgy, hogy megfelelő módon gondoskodik azokról a 

betegekről is, akik a kezelési célt nem érték el. (A kezelési cél elérése érdekében a háziorvosok és 

cukorbetegek sokat tehetnek, mert a terápia az étrendi és életmódbeli előírások betartását és a 

gyógyszeres kezelést (inzulin adását) együttesen jelenti. Az EFI feladatai közé tartozik cukorbeteg-klub 

szervezése, könnyen elérhető étrendi és mozgás tanácsadás, kapcsolódó kockázatbecslés. Az EFI - 

megfelelő finanszírozás mellett - segítheti az életmódváltó-programokba regisztrált cukorbetegeket a 

helyes életmód-, és táplálkozási szokások alakításában, megtartásában.) 

Újraélesztett egészségügy – Gyógyító Magyarország Semmelweis Terv az egészségügy 

megmentésére, 2011. egészségpolitikai szakmai koncepció átfogó keretet ad az egészségügyi ágazat 

újjáépítését célzó összes részterületi stratégiai és akciótervnek.  

A tervezett fejlesztés az alábbiak megvalósításához illeszkedik: 

 a népegészségügyi program megújítása, 

 a népegészségügyi szempontok és egészségfejlesztés hatékony illesztése az egészségügyi 

ellátórendszerhez, 
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 a nagyobb állami felelősségvállalást jelentő, az intézmények közötti együttműködést, a 

struktúra-átalakítást és a betegút-szervezést támogató, új állami egészségszervezési 

intézményrendszer kialakítása, és ennek segítségével a szükséges strukturális átalakítások 

megvalósítása, 

 a struktúra-átalakítás keretében az egészségügyi és a szociális ágazatban tervezett fejlesztések 

összehangolása,  

 az alapellátás és a járóbeteg-szakellátás megerősítése, illetve kompetenciáik tisztázása. 

Az EFI fenntartása, működtetése tekintetében állami szinten több tervezett jogszabályváltozás és 

finanszírozási lehetőség szerepel az elképzelések között: 

 a Semmelweis Terv célkitűzései között a népegészségügyi intézményrendszer átalakítása-, az 

új működéshez szükséges folyamatos és kiszámítható közfinanszírozás feltételeinek-, a 

hatékony működéshez szükséges új jogszabályi környezet megteremtése,  

 az alapellátás egészségfejlesztési szerepének megerősítése, illetve az alapellátás által 

végzendő prevenciós-, egészségfejlesztési tevékenységek finanszírozási-, jogszabályi 

feltételeinek megteremtése, 

 további uniós és hazai pályázatok a létrehozott EFI-k továbbfejlesztésére, hálózatos 

működésük támogatására, 

 a népegészségügyi termékadóból származó ráfordítások. 
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Egészségfejlesztés 

Az egészségfejlesztésről általában 

Az egészséges lakosság a társadalom egyik legfontosabb célja, és a jövő záloga is egyben. Ezért 

minden településnek, minden lakosnak, és minden intézménynek, csoportnak, szervezetnek kiemelt 

figyelmet kell szentelnie a tagjaik egészségnek megőrzésére és fejlesztésére. 

Az egészségfejlesztés keretében lehetőséget kell arra teremteni, hogy a lakosság ismereteket és 

készségeket sajátíthasson el a „biztonság megőrzése, a kiegyensúlyozott táplálkozás, az örömszerző 

mozgás, a személyes higiéné, a veszélyes anyagok, a biztonságos emberi szexualitás, a harmonikus 

családi élet és kapcsolatok, valamint az egészséges környezet témakörében”.  

Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely módot ad az embereknek, közösségeknek egészségük 

fokozott kézbentartására és tökéletesítésére. A teljes fizikai, szellemi és szociális jólét állapotának 

elérése érdekében az egyénnek vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy megfogalmazza és 

megvalósítsa vágyait, kielégítse szükségleteit, és környezetével változzék vagy alkalmazkodjon ahhoz. 

Az egészséget tehát, mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig mint életcélt kell értelmezni. Az 

egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi képességeket 

hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés következésképpen nem csupán az egészségügyi ágazat 

kötelezettsége.” (Az Ottawai Egészségfejlesztési Charta Nemzetközi Egészségfejlesztési Konferencia, 

Ottawa, 1986.11.17-21.) 

Az egészségfejlesztési tevékenység a fentiek szellemében jelenti: 

1. Az egészséget szolgáló közpolitikák kialakítását 

2. A kedvező környezet kialakítását 

3. A közösség tevékenységének erősítését 

4. Az egyéni képességek fejlesztését 

5. Az egészségügyi ellátás átszervezését 

 

A települési egészségfejlesztésről  

Az egészségfejlesztés egyik színtere az a lakókörnyezet és lakóközösség, amelyben az emberek élnek, 

vagyis a település és lakossága. A települési egészségfejlesztés célja a lakosok igényeire, az általuk 

problémának és hiánynak érzékelt dolgokra, állapotokra való megoldások keresése és 

megvalósítása, aminek köszönhetően a helyi lakosok életminősége, életérzése, testi és lelki 

egészsége javul. 

A települési egészségfejlesztés egyik alapdokumentuma a települési egészségterv, amely egyre több 

településen megtalálható. Ez egy olyan stratégiai anyag, amely a meglévő problémákra, igényekre 

strukturált módon kínál megoldásokat ideális esetben a helyi szereplők, emberek bevonásával készül 

és valósul meg. Akkor tölti be a szerepét, hogyha valóban a helyi igények jelennek meg benne, a kitalált 
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és megtervezett programok tényleg elégedetté tudják tenni a lakosságot, hatása hosszútávon 

fenntartható, és ami a legfontosabb, hogy tényleges magatartásváltozást eredményez. 

A települési egészségfejlesztés akciói nagyon sokfélék lehetnek, hiszen minden település másféle 

problémákkal, gondokkal küszködik, így a megoldások is ezerfélék lehetnek: az egyszerű sportnaptól 

kezdve egy sportcsarnok létesítéséig terjedhet. 

Az egészségfejlesztés célcsoportja minden esetben maga a lakóközösség. Megvalósítói és résztvevői 

között az egyszerű lakostól kezdve a helyi civil szervezetek, közszolgáltatást végzőkön keresztül az 

Önkormányzatig mindenki szerepelhet. Fontos az, hogy a település életét meghatározó döntéshozók 

szakpolitikájukba építsék be az egészségfejlesztés alapelveit, a különböző szervezetek, munkáltatók és 

intézmények úgyszintén tartsák szem előtt az egészség jelentőségét, és tegyenek aktívan annak 

fejlesztéséért a mindennapi működés során, és maga a lakosság is eszerint élje hétköznapjait. 

Az egészségterv általános, hosszú távú célja 

1) Cél a társadalmi versenyképesség javítása, optimalizálása. Az életminőség, egészségi állapot 

döntő mértékben meghatározza az életkilátásokat, a jövőt, egyéni-, családi- és közösségi 

szinten egyaránt. Az egészségterv tervezésével, megvalósításával olyan változások kezdődnek 

meg a közösségekben, amelyek hatása a társadalmi versenyképesség erősödését segítik elő.  

2) Cél az egyén egészségének javítása. Fontosnak tartjuk az emberi szervezet működésével és a 

betegségek kialakulásával kapcsolatos ismeretek bővítését, a saját szervezetünk 

megismertetését. Ezen ismeretek használata és beépülése segíti a prevenciós munkát. Az 

egyéneknek módjuk van az egészségügyi szolgáltatások feltérképezésére, így életük folyamán 

tudatos lehetőségük lesz a kockázati tényezők függvényében szelektálni, megismerkedni a 

különböző önvizsgálati szűrésesekkel és azok prevenciós hatásaival.  

3) Cél, hogy javuljon Szentesi kistérség lakosságának életminősége és egészségi állapota. 

4) A partnerségi kapcsolatok kialakulásával, anyagi erőforrások bevonásával, valamint kialakuló 

kisközösségek segítségével javuljon az egyének hozzáállása a kistérség életét befolyásoló 

lehetőségekhez, problémákhoz, valamint a problémák belátható időn belül történő 

megoldásához.  
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Helyzetelemzése 

Az állapotfelmérés célja az életminőséget, az egészségi állapotot befolyásoló tényezők feltérképezése, 

a feltárt tényekből problémalista összeállítása a további stratégiai célok, illetve cselekvési programok 

meghatározása érdekében. 

Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők 

Az alábbi ábra szemléletesen mutatja be az egyének egészségi állapotát meghatározó tényezőket, az 

egyes hatások nagyságrendjét is érzékeltetve. 

 

Az egészségügyi statisztikák és kutatások eredményeinek elemzése kapcsán levonható az a 

következtetés, hogy az egészség komplex hatások eredményeként jön létre – vagy vész el-, melyek 

között meghatározó szerepe van a velünk született öröklött tulajdonságokon kívül az életmódnak, és 

a környezeti hatásoknak. A gyógyítás nagyon fontos tényező az egészség gyors, eredményes és 

hatékony helyreállítása érdekében, - de az egészség nem a gyógyításban keletkezik, és nem ott tűnik 

el.  
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Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők %-os megoszlását az alábbi ábra szemlélteti. 

 

Az egészségi állapotot elsősorban tehát az életmód határozza meg (43%-ban), majd sorrendben 

befolyásolják még a genetikai tényezők (27%), a környezeti hatások (19%) és nem utolsó sorban az 

egészségügyi ellátás (11%).  

Az életmód „alakítása” elsősorban az egyén hozzáállásától függ, de természetesen ezt a hozzáállást 

jelentősen befolyásolja a kulturális környezet, az iskolázottság, a gazdasági lehetőségek és korlátok. Az 

embert körülvevő környezet is jelentősen befolyásolja a lakosság egészségi állapotát és életkilátásait. 

Ugyanakkor az emberi tevékenység is megváltoztatja a környezetet és ez a kölcsönhatás mind az 

emberi egészségre, mind a környezetre komoly hatással van. 

Az egészségi állapotot jellemző kedvezőtlen tendenciák  

 magas vérnyomás, szív, mozgásszervi, cukorbetegség, csontritkulás, emésztőrendszeri és 

tumoros betegségek számának nagymértékű emelkedése, 

 a főbb halál okok a keringési rendellenességek, daganatos betegségek, az emésztőrendszeri, 

sérüléses, mérgezések balesetek, 

 az egészséget károsító szokások, magatartás jelenléte/ dohányzás, alkohol, drogok/, 

 az egészségtelen táplálkozási szokások, mozgásszegény életmód. 

 

Életmód okozta kockázatok 

 a dohányzók magas száma valamennyi korosztályban (probléma: egyre fiatalabban szoknak rá 

és egyre több lány, nő), 

 a rendszeres alkoholt fogyasztók illetve nagyivók magas száma, 

 drogfogyasztók számának alakulása (probléma: egyre fiatalabbak próbálják ki a könnyű- és 

party drogokat), 

 az egészségtelen táplálkozási szokások, és az ezzel összefüggő túlsúlyosak, elhízottak magas 

száma, 

 a lakosság döntő többségének mozgásszegény életmódja. 
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Morbiditás, mortalitás 

 az egyes betegségcsoportokban előforduló lakossági megbetegedések folyamatos növekedő 

száma,  

 a leggyakoribb halálokok a keringési rendellenességek és daganatos megbetegedések. 

 

A lakosság életmódjának jellemzése 

Az életmódbeli tényezők szerepe az egészségi állapotot érintően olyan mértékű (43 %), hogy 

népegészségügyi jelentőségét komolyan kell venni. 

A dohányzás, az alkohol, a drog, a stressz, a helytelen táplálkozás, a mozgáshiányos életmód káros 

hatásai nagyban hozzájárulnak a betegségek kialakulásához, a korai halálozáshoz. A lakosság egészségi 

állapotát legnagyobb mértékben meghatározó tényezőnek, az életmódnak a vizsgálatáról, méréséről 

települési szinten csak az ifjúságra vonatkozóan rendelkezünk adatokkal  

Az önkormányzat évek óta figyelemmel kíséri a gyermekek, a tanulóifjúság egészségi állapotát, 

életmódjának változását, és támogatja azon tevékenységeket, amelyek az egészsége életmód 

megvalósítását szolgálják, illetve a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzését segítik.  

Ennek érdekében a korábbi években rendszeres időközönként felmérés készült a fiatalok egészségi 

állapotáról, életmódjuk, szokásaik főbb mutatóiról és azok összefüggéseiről. A felmérések 1997-2002. 

évi adatainak összevetése lehetőséget nyújtott következtetések levonására, és az ehhez kapcsolódó 

tennivalók meghatározására.  

A felmérések adataiból az alábbi következetések vonhatók le:  

 a tanulóifjúság egészségügyi állapota, állóképessége elmarad a kívánt szinttől,  

 az óvodai és iskolai egészségügyi szűrővizsgálatok megtörténtek, majd ezek eredményeire 

tekintettel prevenciós program indult, amely kardiológiai szűrésre, és mozgásszervi 

rehabilitációra terjedt ki, 

 a gyermekek helyes táplálkozási szokásainak alakításában még vannak hiányosságok, 

 a rendszeres testmozgás, sportolási igény még nem általános,  

 a káros szenvedélyek megjelenése (dohányzás, alkohol, drog) az érintett korosztálynál egyre 

fiatalabb korban jelenik meg, és fokozódó mértékben van jelen.  

Dohányzási szokások 

2000-ben országosan a nők 23%-a, a férfiak 38%-a dohányzott napi rendszerességgel, amely arány 

2003-ban 25%-ra, illetve 42%-ra módosult. A rendszeres dohányzás esélyét több tényező együttesen 

befolyásolja. Magasabb a dohányosok aránya a fiatalok, a kevésbé iskolázottak, a rosszabb anyagi- és 

lakókörülmények között élők, a sokat dolgozók, a társkapcsolatok hiányában élők között.  
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A fiatalokhoz képest a középkorúaknál (35-64 év) a rendszeresen dohányzók aránya csekély mértékben 

kisebb, viszont közöttük az erős dohányosok aránya nagyobb. Az összképet az idősek (65 év felett) 

átlagnál kedvezőbb adatai javítják, amiben szerepe van a leszokásnak és a dohányosok magasabb 

halandóságának is. 

Alkoholfogyasztás 

Magyarországon a felnőtt női lakosság több mint ötöde, a férfiak mintegy fele mértékletesen fogyaszt 

alkoholt. A nők 5%-a, a férfiak 20%-a tekinthető nagyivónak. (Nagyivó a nők azon köre, akik egy héten 

7, illetve azok a férfiak, akik 1 héten több mint 14 egységnyi alkoholt fogyasztottak. (14 egységnyi 

alkohol=6 dl rövidital, vagy 5 l sör, vagy 2 l bor) 

A nagyivás esélyét növelte, ha az egyén középkorú, nem értelmiségi, intenzív munkaterhelésnek kitett, 

egyedülálló, társas kapcsolat hiányában, és 1000 főnél kisebb településen élt. Csökkentette a nagyivás 

esélyét, ha valaki nyugdíjas, vagy tartósan munkaképtelen volt.  

A nagyivók aránya a férfiak esetében a középkorúak, nők esetében a fiatalok között magasabb. Az 

absztinencia mindkét esetben csökken. A férfiak 10%-a, a nők 36,4%-a soha nem fogyaszt alkoholt. 

Táplálkozási szokások 

A magyar lakosság táplálkozási szokásaira összességében a túlzott energia, zsír, koleszterin, hozzáadott 

cukor és só, valamint elégtelen élelmiszer rost bevitel, zöldség és gyümölcs, valamint a kívánatosnál 

kevesebb teljes kiőrlésű gabona fogyasztás jellemző. 

A napi átlagos energiabevitel főleg a fiatalabb férfiaknál jóval meghaladja az optimális értéket, amihez 

az alkoholos italok fogyasztása is hozzájárul. A nők ugyancsak túlzott energia bevitelénél a korfüggőség 

nem jellemző. 

A túlsúly és az elhízás számos betegség kockázati tényezője. Az elhízás közel 1,5 millió embert érint, 

további 2,7 millió ember pedig túlsúlyos. A nőknél a kor előrehaladtával emelkedik a túlsúlyosság, 

illetve elhízás gyakorisága. 

A fiatalabb korosztályban a túlsúlyos férfiak aránya kétszerese a nőkénél. A túlzott soványság ötször 

gyakoribba nőknél, mint a férfiaknál. 

Mozgás 

A testsúly jelentős mértékét a megfelelő testmozgás hiány is okozza. A lakosság harmada szinte 

egyáltalán nem végez fizikai mozgást, a fiatal nők harmada, és a férfiak ötöde is csak ritkábban mint 

hetente végez testmozgást.  

A magyar lakosság szabadidős fizikai aktivitása átlagosan nem haladja meg a napi tíz percet. 

Legkevesebben az aktív dolgozók közül mozognak, ami nagyrészt a szabadidő hiányával hozható 

összefüggésbe. 

Az egyes sportrendezvényeken résztvevők nagy száma jelzi, hogy a lakokosság részéről jelentős igény 

van a szervezett sportprogramokra. 
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Mentálhigiénés helyzet 

Az emberek megoldatlan lelki problémái, a munkahelyi és családi konfliktusok, a munkanélküliségből, 

szociális problémákból fakadó lelki gondok, a gyermek és fiatalkorúak magatartásproblémái, 

beilleszkedési zavarai, az öngyilkosságok, és öngyilkossági kísérletek magas száma indokolja, hogy 

komolyan foglalkozzunk a lakosság mentális állapotával. 

Fontos a lakosság tájékoztatása, az SOS Telefonos Lelki Segély Szolgálat bemutatása. 

A magyar lakosság leggyakoribb mentálhigiénés problémái 

Felnőtt lakosság Fiatal lakosság 

magányosság párkapcsolati konfliktus 

családi konfliktus iskolai kudarc 

beilleszkedési probléma családi konfliktus 

önértékelési válság önértékelési válság 

gyászreakció  

 

2007 évi felmérés eredményei azt bizonyították, hogy szükség van helyi szinten segítséget nyújtani a 

szenvedélybetegeknek.  

Lakosságszám/fő 

felmért szenvedélybeteg létszám 

(dohányzás, alkohol, drog,játék gép) 

2011. év 

6.920 3.282 

 

A szenvedélybetegek közösségi ellátásának célja: 

 a közösségi ellátásban részesülők integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak és 

ne szoruljanak ki a perifériára,  

 a meglévő képességeik és készségeik megmaradjanak,  

 az addikció mértékének szinten tartása, melynek érdekében szorosan együtt kell működni az 

egészségügyi és szociális szolgáltatást nyújtókkal,  

 munkavállalási készségeik, meglévő képességeik fejlesztése,  

 lehetőség szerint csoportba bevonásuk, képzéseken, tréningeken részvétel,  

 szabadidő hasznos eltöltésére motiválás és segítés, 

 stigmatizáció elkerülése. 
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Főbb megállapítások 

Az egészség önértékelése, vélt egészség 

A felnőtt lakosság túlnyomó többsége elégedett az egészségi állapotával vagy legalábbis megfelelőnek 

tartja azt. Mind a nők, mind a férfiak körében eléri, illetve meghaladja az 50%-ot azoknak az aránya, 

akik jónak vagy nagyon jónak vélik egészségüket. Rossz vagy nagyon rossz egészségről a nők 17, a 

férfiak közel 12%-a számolt be. 

A lakosság vélt egészségéről Magyarországon először 1994-ben készült felmérés, de az 

összehasonlítást korlátozza, hogy az akkori kérdés még csak 

négy válaszlehetőséget tartalmazott. A megkérdezett 15–64 éves népesség körében 18,4% volt az 

egészségüket nagyon jónak és 2,5% a nagyon rossznak tartók aránya. A 2009. évi felmérésben részt 

vevők korcsoportját a 

15 évvel azelőtti meghatározáshoz igazítva, megállapíthatjuk, hogy némileg javult az elégedettség, 

mivel az ELEF-ben kissé magasabb volt a nagyon jó és alacsonyabb a nagyon rossz kategóriát 

megjelölők hányada. 

2000-ben a jó és nagyon jó válaszok aránya a férfiaknál 48, a nőknél 39% volt, míg 13, illetve 18,5%-uk 

rossznak vagy nagyon rossznak tartotta az egészségét. 2003-ban a pozitívan vélekedők aránya nőtt: 

jónak vagy 

nagyon jónak ítélte az egészségi állapotát a férfiak fele, a nők 41%-a, ezzel szemben a rossz vagy nagyon 

rossz minősítés a férfiaknál változatlanul 13% volt, a nők körében viszont emelkedett az arány, ugyanis 

21%-uk jelölte meg a negatív válaszlehetőségeket.  

 

Mennyit tehetünk egészségünkért? 

Az egészséget befolyásoló tényezők közül az egyének lehetőségeinek, felelősségének megítélésében a 

válaszadók többsége egyetért azzal, hogy a biológiai adottságokon kívül főleg a hozzáálláson, az 

egészség megőrzésére tett erőfeszítéseinken múlik egészségünk. A férfiak 77,2%-a így vélekedik, a nők 

ennél valamivel pesszimistábbak: egynegyedük érzi úgy, hogy csak keveset vagy semmit sem tehet 

egészségéért. 

Az arányok a megelőző felmérés óta jelentősen javultak, ami arra utal, hogy a lakosság, ezen belül 

elsősorban a nők egyre jobban felismerik az egészségtudatos magatartás fontosságát. Korábban a nők 

33%-a, a férfiak 25%-a állította azt, hogy az egészségéért nem sokat vagy semmit sem tehet. 
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Az egyén szerepének megítélése az egészség megőrzésben, 2009 

Ön mennyit tehet az egészségéért? Férfi Nő Összesen 

Nagyon sokat, sokat (együtt) 77,2% 74,3% 75,6% 

Keveset, semmit (együtt) 22,8% 25,7% 24,4% 

 

A férfiak nagyobb hányada van tisztában az egészséges életmód fontosságával, körükben mégis jóval 

magasabb azoknak az aránya, akik ritkábban keresik fel orvosukat, vagy egészségkárosító életmódot 

folytatnak. 

Prevenció 

Adataink azt mutatják, hogy a lakosság nagy része rendszeresen részt vesz szűrővizsgálatokon, 

ellenőrizteti vérnyomását, vércukor- és koleszterinszintjét. Mintegy 95–96%-os azoknak az aránya, 

akiknek a vérnyomását 

már mérte egészségügyi dolgozó, és ezen belül közel 75% azoké, akikét egy éven belül ellenőrizték. A 

nők és férfiak között nincs lényeges eltérés ebben a tekintetben. Nincs információnk arról, hogy hány 

n vannak, akik otthoni vérnyomásmérőt használnak, de feltételezhető, hogy az egészségügyi 

személyzet felügyelete nélkül történő mérési lehetőségeket is figyelembe véve még nagyobb azoknak 

a köre, főleg az idősebb korosztályban, 

akik rendszeresen ellenőrzik vérnyomásukat. Összességében a lakosság 65%-a volt koleszterinszint-

mérésen élete során, ebből közel 70%-os arányban vannak azok, akik egy éven belül. A nők részvételi 

aránya néhány százalékkal magasabb, mint a férfiaké. 

A nőknek mindössze 51%-a vett részt mammográfiás vizsgálaton, 19%-uk az elmúlt évben, 22%-uk 

kevesebb, mint három éve, és 10,5%-uk három  évnél is régebben. Minthogy ezt a szűrővizsgálatot a 

45 év felettieknek ajánlják elsősorban, a részvételi arány a 45–64 éves korcsoportban kiemelkedő, 

majd lecsökken. A 45–64 éves nők kétharmada egy vagy két éven belül volt ilyen vizsgálaton, 18%-uk 

ennél régebben. A vizsgált korosztály 16%-a még soha nem vett részt emlőrák-szűrővizsgálaton, bár ez 

az arány jelentősen javult az utóbbi években, a 2003-as felmérésben még 30% körüli volt. A 

méhnyakrák-szűrési célú citológiai vizsgálaton a 45–64 éves korú nők 84%-a vett részt, 60%-uk három 

éven belül járt orvosnál. Legtöbben (közel 80%) a háziorvos javaslatára, vagy országos, illetve helyi 

szűrőprogram keretében, megelőzésképpen vettek részt a vizsgálaton. A népesség 26%-a kapott 

influenza elleni védőoltást, 60%-uk egy éven belül, a nyugdíjasok körében megközelíti a 80%-ot ez az 

arány. 

Betegségek, gyógyszerszedés 

A lakosság általános egészségi állapotára következtethetünk különböző betegségek előfordulási 

gyakoriságából. A kérdőíven felsorolt 25 egészségprobléma közül vezető helyen a magas vérnyomás, a 

mozgásszervi és a szív- és érrendszeri betegségek csoportja áll. Ezt a tényt az ellátórendszerből nyert 

morbiditási adatok is alátámasztják. Az életkor előrehaladtával a betegségek prevalenciája lényegesen 

emelkedik, kivétel ez alól az asztma, az allergia és az erős, migrénes fejfájás, melyek megjelenése a 

fiatalabb korosztályokban gyakoribb. 
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A magas vérnyomás előfordulási aránya a 15 éven felüli lakosság körében 32% körüli, a 

megkérdezettek 27%-a orvos által felírt gyógyszert is szed betegségének karbantartására. 2003-ban a 

megkérdezettek 29%-a jelzett ilyen problémát. A magasvérnyomás-betegség az idősödéssel az 

emberek egyre nagyobb hányadánál jelentkezik, a nyugdíjasok körében eléri a 65%-ot. 

A mozgásszervi betegségek közül a megkérdezettek több mint 27%-a jelölte meg a reumát, ízületi 

gyulladást, 24%-a az ízületi kopást, 31%-a panaszkodott derékfájásról vagy valamilyen krónikus 

gerincproblémáról. 

A nyak-, hát- és gerincelváltozások együttes említése majdnem eléri az 50%-ot. A csontritkulás is a 

népbetegségek közé tartozik, főleg az idősebbek körében. A csontszerkezet károsodásáról az érintettek 

nem is mindig tudnak, említési aránya a felmérésben 8%-os volt. 

A szívbetegségek összesített előfordulási gyakorisága eléri a 30%-ot, bár az önbevallás miatt nem 

igazán különíthetők el a különféle betegségek, feltételezhető, hogy a szívbetegségre adott válaszok 

között jelentős átfedés van. A gyógyszerszedés okaként a szívbetegséget nevezi meg a lakosság 16%-

a, ezek szerint legalább ennyi a krónikus szívbetegek aránya. 

A magas koleszterinszint a népesség több mint 12%-ánál fordul elő. A betegek 68%-a koleszterinszint-

csökkentő gyógyszereket is szed, 54%-uk pedig koleszterindiétával próbálja kezelni problémáját. A 

diéta és a gyógyszerszedés természetesen nem zárja ki egymást, sőt az érintettek a legtöbb esetben 

mindkettőt alkalmazzák. 

A cukorbetegséget a megkérdezettek 8% körüli arányban említik, az érintettek 78%-a gyógyszert szed, 

61%-uk cukorbeteg-diétát követ. Az idősödéssel a diabétesz kockázata is jelentősen növekszik, a 

nyugdíjasok 18%-a jelezte ezt az egészségproblémát. 

A különböző allergiás megbetegedések is magas előfordulási gyakoriságot mutatnak (16%), de az 

allergiások 84%-a fordult ezzel orvoshoz, és csak 5%-uk szed orvos által előírt gyógyszert, míg mások 

(kb. 2%) a recept nélkül kapható készítményekben bíznak vagy más módon védekeznek (pl. kerülik az 

allergiát okozó helyzeteket, ételeket). 

Az asztma és a krónikus hörghurut egyaránt 6,4%-os arányban szerepel az említett 

egészségproblémák között. A megkérdezettek 3,5%-a az asztmája, 4,5% krónikus bronchitise miatt 

szed orvos által felírt gyógyszereket. 

Krónikus depresszióról panaszkodik a megkérdezettek 6%-a, egyéb mentális betegség több mint 3%-

ban fordul elő. Ugyanennyi az említett betegségek miatt gyógyszeres kezelésben részesülők aránya is, 

ez összesen megközelíti a 10%-ot, ami figyelmeztet arra, hogy a mentális zavarok is a leggyakoribb 

betegségek közé tartoznak. Figyelemre méltó ezen kívül, hogy 6% körüli a rendszeresen altatót szedők 

aránya, ami feszültségre, nyugtalanságra, szorongásra és stresszre utal. A megkérdezettek 20%-a 

jelezte, hogy sokat idegeskedik és gyakran érzi magát kimerültnek, folytonos fáradtságra pedig 

egyharmaduk panaszkodott. 
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Egészségügyi ellátások igénybevétele, elégedettség 

A háziorvosi, fogorvosi, szakorvosi, kórházi ellátásokról általában a megkérdezettek 87–97%-a 

nyilvánított véleményt. 

Háziorvosát a lakosság 76%-a rendszeresen, évente legalább egyszer felkeresi, a válaszadók 39%-a csak 

egyszer-kétszer, a többiek ennél gyakrabban (a betegek évente átlagosan 8 alkalommal jelennek meg 

orvosuknál, míg 1994-ben 5-ször fordultak orvoshoz). A válaszadók legnagyobb mértékben a 

háziorvosaikkal vannak megelégedve (83% elégedett vagy nagyon elégedett és csak 5% elégedetlen), 

egy ötfokozatú skálát alapul véve 4,05-re értékelték a szolgáltatás minőségét. 

Fogorvosát a többség legalább kétévente felkeresi. Egy éven belül fordult fogorvoshoz a lakosság 38%-

a (a férfiak 35, a nők 40%-a), de több mint 20% azoknak az aránya, akik öt évnél is régebben jártak a 

fogászaton (1,3% soha nem találkozott fogorvossal). A férfiak 65, a nők 60%-a nem járt egy éven belül 

fogorvosnál. Ezek az arányok a 2003. évi egészségfelmérésben 66 és 57%-osak voltak. Fogorvosával a 

lakosság nagyrészt elégedett, bár a felmérésben nem vizsgáltuk külön a magánpraxisban dolgozókat 

és az állami egészségügyben tevékenykedőket, bizonyára jelentős eltérések húzódnak meg a 3,87-es 

átlag mögött. A SILC-felmérés szerint a lakosság 8,6%-a, az Európai Unió átlagánál (7,5%) több beteg 

halasztotta, mulasztotta el a fogorvosa felkeresését, holott szüksége lett volna a kezelésre. 

Leggyakrabban anyagi okok miatt, illetve félelemből maradtak távol a betegek mind hazánkban, mind 

a többi tagországban, de sokan reménykedtek abban is, hogy a probléma magától megoldódik, a 

fájdalom elmúlik. A legmagasabb értéket Bulgáriában regisztrálták, ahol az emberek több mint 20%-a 

panaszai ellenére sem jelent meg fogorvosi vizsgálaton, ezen belül 15% volt azoknak az aránya, akik 

nem tudták megfizetni az ellátást. 

A kórházi ellátást az elmúlt egy éven belül a válaszadók 14,3%-a vette igénybe fekvő betegként, 

legalább egy éjszakát a kórházban töltve. Egynapos ellátásban (amikor nem kellett a kórházban 

aludnia) 9%-uk részesült, egyharmaduknál erre egy éven belül többször is sor került. Az is előfordult, 

hogy nem került kórházba a betegek 4%-a, bár az orvos ezt javasolta. A legtöbben (25%) időhiány miatt 

halasztották el a szükséges orvosi kezelést, egyötödük félt a beavatkozástól, egytizedük pedig a 

várólista hossza miatt nem tudta igénybe venni a szolgáltatást. Csupán a negyedik helyen említették 

az elmaradt kórházi ápolás indoklásául azt, hogy nem tudták megfizetni. A kórházi ellátásokat csak a 

lakosságnak alig fele (48%) tartja jónak, 20%-uk kisebb-nagyobb mértékben elégedetlen. A férfiak és a 

nők közel hasonlóan vélekednek a kórházi ellátásról, összességében a legalacsonyabb értéket, 3,31-et 

adtak e kérdésre. A felnőttek közel 60%-a keresett fel szakorvost az egy évre visszatekintve. Azok a 

betegek, akik valamiért mégsem jelentek meg a szakrendelésen (12%), bár szükségük lett volna rá, 

indokként elsőként szintén az időhiányt jelölték meg, másodikként a halogatást („várni akartam, hátha 

magától elmúlik”), majd a várólistát és az orvostól vagy a kezeléstől való félelmüket említették. A 

szakorvosokkal 64%-ban elégedettek, 12%-ban elégedetlenek voltak, 24%-uk közepesnek ítélte a 

szolgáltatást, ezzel 3,59-es átlagpontszámot ért el a járóbeteg-ellátás. 

Az otthoni ápolás igénybevétele összességében kb. 4–7%-os volt a válaszadók körében, de ennél 

valószínűleg jóval többen vannak, akiket fizetett gondozók vagy családtagjaik ápolnak, vagy 

intézményekben élnek és a kikérdezésben emiatt nem vehettek részt. Az otthoni ápolásról, mivel csak 

viszonylag kevesen érintettek, mindössze 35%-nak volt véleménye. Az elégedettség viszonylag magas 

volt (60%), 3,6-et kapott a válaszolóktól. 
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A megkérdezettek 50%-a nyilvánította ki véleményét a sürgősségi mentőszolgálattal és a 

betegszállítással kapcsolatosan, a mentősökkel 62%-ban, a betegszállítók tevékenységével 58%-ban 

voltak elégedettek. Figyelemre méltó, hogy viszonylag magas volt azoknak az aránya, 13 és 15%, akik 

nem voltak megelégedve ezekkel az ellátásokkal, így összességében 3,58-ra, illetve 3,46-ra értékelték 

ezt a két szolgáltatást. 

Egészség-magatartás 

Az egészségi állapot nem csupán a genetikai adottságok, illetve az egészségügyi ellátórendszer 

minőségének a függvénye. Egészségünk alakításáért nagy részben mi magunk vagyunk felelősek, 

hiszen egészségmagatartásunk, káros vagy éppen hasznos életmódbeli szokásaink számos betegség 

kialakulásához/megelőzéséhez hozzájárulhatnak.  

Testsúly 

Az átlagosnál magasabb testsúly kiemelkedő egészségi kockázati tényező. A túlsúly többek között emeli 

a szívkoszorúér-betegségek, az ischaemiás stroke és a cukorbetegség valószínűségét, és növeli egyes 

daganatos megbetegedések kialakulásának esélyét is. A WHO adatai szerint5 a világon már több mint 

egymilliárd a túlsúlyosak és elhízottak száma. Az elhízottak aránya a világ országaiban igen széles 

terjedelemben mozog: Kínában vagy Japánban például mindössze 5%, ugyanakkor Szamoa városi 

részeiben 75%. Az elhízás mértékét az általánosan elfogadott testtömegindex (BMI6) segítségével a 

kilogrammban mért testsúly és a méterben mért testmagasság négyzetének hányadosával állapítottuk 

meg. Az eredmények szerint a 15 év feletti lakosság több mint felének (53,7%) a kívánatosnál 

magasabb a testsúlya, minden ötödik felnőtt pedig egyenesen elhízott. Az önbevalláson alapuló 

értékek szerint a nők körében valamivel kevesebb az elhízottak, illetve a túlsúlyosak aránya, mindkét 

kategóriában a férfiak vezetnek. 

A korcsoportos vizsgálatok alapján jól látható, hogy a férfiak elhízása viszonylag fiatal életkorban 

kezdődik: a 18–34 évesek körében a túlsúlyos férfiak aránya mintegy kétszerese a nőkének. Figyelemre 

méltó ugyanakkor, hogy a fiatal nők közül csak minden ötödik számít túlsúlyosnak vagy elhízottnak, 

ugyanakkor a középkorúaknak már több mint fele, míg a legidősebb korosztályba tartozóknak 

kétharmada. A férfiaknál nincs ilyen jelentős eltérés az életkori csoportok között: a középkorúak és az 

idősek közül egyaránt minden hetedik ember fogyókúrázhatna az ideális alak elérése érdekében. 

Fontos kiemelnünk még azt is, hogy a 18–34 év közötti nők több mint tizede kimondottan soványnak 

számít, ugyanakkor mégiscsak ez az a csoport, ahol a legmagasabb a normál súlyúak aránya (több mint 

kétharmad).  
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A 15 éves és idősebb lakosság megoszlása a testtömegindex (BMI) alapján képzett kategóriák szerint, 

2009 

 

 

A lakosság megoszlása a testtömegindex (BMI) alapján képzett kategóriák szerint nemenként és 

korcsoportonként, 2009 

BMI-kategória 18–34 35–64 65– Összesen 

  éves % 

Férfi     

Sovány 3,0 0,6 1,4 1,5 

Normál súlyú 55,9 29,6 28,9 37,7 

Túlsúlyos 29,8 45,0 39,8 39,4 

Elhízott 11,3 24,8 30,0 21,5 

Nő     

Sovány 11,3 3,0 1,9 4,9 

Normál súlyú 67,4 39,8 32,1 45,2 

Túlsúlyos 14,9 34,2 42,1 31,1 

Elhízott 6,4 23,1 23,8 18,9 

 



 
36 

 

Az előző egészségfelmérések (OLEF2000, OLEF2003) adataival való összevetés (azonos korösszetételű 

– 18 éves és idősebb – populáció összehasonlítása) azt mutatja, hogy a férfiak körében a fiataloknál 

nem figyelhető meg lényeges változás 2000 óta, ugyanakkor a középkorúaknál és az időseknél egyaránt 

nőtt a túlsúlyosak és elhízottak együttes aránya. A nők körében viszont csak a legidősebbek esetében 

következett be számottevő emelkedés. 

A túlsúlyosak és elhízottak együttes aránya nemenként és korcsoportonként 

 18–34  35–64  65– 

 éves 

  % % % 

Férfi       

2000 42 64,8 61,3 

2003 42,1 66,1 68,7 

2009 41,1 69,8 69,8 

Nő       

2000 22,5 56,4 59,4 

2003 22,4 57,3 61,1 

2009 21,3 57,3 65,9 

 

Testmozgás 

A testmozgás a preventív egészség-magatartási tényezők közé tartozik, azaz a rendszeres fizikai 

aktivitás csökkenti bizonyos betegségek bekövetkeztének kockázatát. 

A felnőtt lakosság fele (49,7%) egyáltalán nem végez intenzív testmozgást, harmada (33,4%) még 

mérsékelt testmozgást sem, ötöde (21%) pedig nem is gyalogol még napi tíz percen keresztül sem. 

 

Dohányzás 

A dohányzás az egyik legjelentősebb életmódbeli kockázati tényező: jelentősen növeli bizonyos 

daganatos, szív- és érrendszeri és légzőszervi betegségek bekövetkeztének valószínűségét. 

A felmérés adatai szerint a 15 éves és idősebb lakosság csaknem harmada dohányzik (31,4%), 

többségük napi rendszerességgel. A férfiak körében 10 százalékponttal magasabb a dohányosok 

aránya a nők esetében megfigyelhetőnél. 
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Dohányzási szokások, 2009 

 

Már a legfiatalabb (15–17 év közötti) korcsoportban is jelentős a rendszeres dohányosok aránya, de a 

felnőtt népességhez viszonyítva viszonylag alacsony: a férfiak közel egynegyede, a nők közül minden 

tizedik tartozik ebbe a kategóriába. A legidősebb korosztály (65 év felettiek) tagjai közül már szintén 

kevesebben dohányoznak, ugyanakkor – különösen a férfiak esetében – magas a dohányzásról 

leszokottak aránya, tehát megállapítható, hogy élete során ennek a korosztálynak is jelentős része 

került személyes kapcsolatba a cigarettával. A 18–34, illetve a 35–64 év közöttieknél mindkét nem 

esetében elmondható, hogy nincs lényeges eltérés a rendszeres dohányosok arányában: a férfiak több 

mint harmada, a nők több mint negyede dohányzik minden nap. Az előző felmérések eredményeivel 

összehasonlítva azt tapasztalhatjuk, hogy a legfiatalabb korosztályban mindkét nem esetében 

számottevően csökkent a rendszeres dohányzók aránya, a középkorúaknál és az időseknél viszont nem 

figyelhető meg hasonló változás. 

A rendszeresen dohányzók aránya 

 18–34  35–64  65– 

 éves 

Férfi % % % 

2000 44,4 41 13,7 

2003 43,1 39 15,9 

2009 36,3 36,4 14,1 
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Nő       

2000 29 28,2 3,4 

2003 32,5 28,5 5,3 

2009 25,6 28,8 7 

 

A rendszeresen dohányzók arányának csökkenésénél is nagyobb eredmény a naponta elszívott 

cigaretta mennyiségének visszaesése. 1994-ben a dohányzók 57%-a 20 vagy annál is több szál 

cigarettát szívott el minden nap, a férfiak kétharmada, a nők 43%-a volt erős dohányos. 15 évvel 

később a férfiaknál 46, a nőknél 24%-ra csökkent ez az arány az összehasonlítható korcsoport (15–64 

évesek) körében. 

Alkoholfogyasztás 

A túlzott alkoholfogyasztás a dohányzás mellett a másik kiemelkedő fontosságú, az egészségre káros 

hatást kifejtő egészség-magatartási tényező. A nagyivás jelentősen növeli egyes betegségek (például 

májcirrózis, stroke, daganatos megbetegedések, születési rendellenességek) gyakoriságát és a korai 

halálozások számát. A mértékletes ivás ugyanakkor csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek 

kialakulásának kockázatát az absztinensekhez és a nagyivókhoz viszonyítva. Az önbevalláson alapuló 

adatok elemzése szerint a felnőtt lakosság 4,6%-a tartozik a nagyivók7 közé (a nők közül csupán 

minden századik, a férfiak közül viszont minden tizenkettedik). A nők fele, a férfiak csaknem negyede 

állította magáról, hogy egyáltalán nem fogyaszt alkoholos italokat. A nagyivók legmagasabb arányban 

(11,4%) a középkorú férfiak, míg az absztinensek az idős nők (66,9%) körében fordulnak elő. 

 

Alkoholfogyasztási szokások, 2009 

 

A kistérség 9 települése közül 5 településen van háziorvosi szolgálat, szakrendelések egyedül Enyingen 

érhetők el. 
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Azonnali beavatkozást igénylő problémák: 

 Élethelyzetekből adódó krízishelyzetek; 

 Keringési betegségek kockázatára irányuló szűrések, kockázat-besorolás; 

 Érzékszervi megbetegedésekre, szájüregi daganat, rák, megelőző állapotokra irányuló 
szűrések. 

 

Komplex, nagy volumenű, ágazatot érintő problémák: 

 Egészségfejlesztési iroda létrehozása, partnerségi munkacsoport működtetése, 
horizontális kapcsolatok kiépítése 

 A kistérségben működő egészségfejlesztéssel foglalkozó intézmények, szervezetek, a már 
zajló programjaik, tevékenységük összegyűjtése, helyi adatbázis folyamatos vezetése; 

 Dohányzásról való leszokás támogatása; 

 Túlzott alkoholfogyasztás, drogozás megelőzése, fogyasztással küzdők szűrése, leszokás 
támogatása; 

 Életmód-sport klubok létrehozás; 

 Betegek betegklubokba irányítása. 
 

Jó stratégiával helyben megoldható problémák 

 Terápiás beteg együttműködés javítását támogató fejlesztések; 

 Közösségi szintéren megszervezett, szakember által irányított testmozgás leszervezése, 
koordinálása; 

 Az idősek szellemi és fizikai aktivitását megőrző és fejlesztő programok szervezése, 
koordinálása; 

 Étrendi tanácsadás működtetése; 

 Testmozgás tanácsadás működtetése; 

 Mentális programok szervezése, koordinálása. 
 

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a felmerült problémák, és a hozzájuk kapcsolódó megoldási 

lehetőségek.  

Az egészségi állapotot jellemző kedvezőtlen tendenciák és problémák: 

 A magas vérnyomás, szív, mozgásszervi, cukorbetegség, csontritkulás, az emésztőrendszeri és 
tumoros betegségek számának nagymértékű emelkedése, a fiatalok körében terjedő káros 
szenvedélyek kialakulása. 

 A főbb halálokok a keringési rendellenességek, daganatos betegségek, az emésztő- és 
légzőrendszeri megbetegedések. 

 Az egészségkárosító szokások, magatartás jelenléte (dohányzás, alkohol, drog). 

 Az egészségtelen táplálkozási szokások, mozgásszegény életmód. 
 

Megoldási utak: 

A projekt megvalósulásával az EFI közvetett és közvetlen eszközökkel az egészségügyi alapellátások, és 

szolgáltatások hatékony működtetése révén, az egészségfejlesztésben közreműködők 

tevékenységének koordinálásával tud befolyást gyakorolni e tényezőkre.  
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A kistérséget alapvetően az egészségfejlesztési programok hiánya jellemzi, ezért a projekt 

tevékenységben az EFI rendszeres szűrési napokat szervez. A szűrések elvégzéséhez az EFI és az 

Egészségfejlesztési Központ delegálja a megfelelő szakembereket. 

Olyan egészséges életmód program biztosítása és megvalósítása válik lehetővé, amely folyamatos 

segítséget nyújt a kistérségben élő lakosság számára a mozgásszegény és helytelen életmódból adódó, 

megelőzhető betegségek rizikófaktorainak csökkentésében, a cardiovasculáris, az anyagcsere, a 

daganatos, és a mozgásszervi megbetegedések megelőzésében, a már kialakult, nem fertőző, krónikus 

betegségekben az állapotjavításhoz. A tevékenység része az egészségtudatos gondolkodásmód 

elterjesztése a kistérségben és az egész megyében. Az EFI közösségformáló, közösséget erősítő, 

értékteremtő szerepet vállal fel a Enyingi kistérségben, továbbá szakmai segítséget és támogatást nyújt 

az alapellátás prevenciós tevékenységeihez. 

Életmódhoz kapcsolódó problémák: 

 A dohányzók magas száma valamennyi korosztályban; 

 A rendszeresen alkoholt fogyasztók, illetve alkalomszerűen fogyasztók magas száma; 

 Az egészségtelen táplálkozási szokások, és az ezzel összefüggő túlsúlyosak, elhízottak magas 

száma; 

 A lakosság döntő többségének mozgásszegény életmódja. 

 

Megoldási utak: 

A dohányzással összefüggésbe hozható krónikus légzőszervi betegségek (COPD) és tüdőrák 

kockázatának szűrése érdekében a légúti betegségek szűrésére alkalmas szűréseket (spirometria, 

kilélegzett CO mérése, anamnézis) valósítanak meg az EFI és területileg illetékes tüdőgyógyászat 

munkatársai. A szűrési tevékenységeken kívül kockázatbecslés és tanácsadás, dohányzásról való 

leszoktatásba való irányítással is kezelhető ez a probléma. 

A túlzott alkoholfogyasztás megelőzése érdekében szakmai és civil szervezeteknek kapnak lehetőséget 

egészségnevelésre, tanácsadásra. 

Térítési díj mentes étrendi tanácsadás valamint szintén ingyenes testmozgás tanácsadás biztosítása a 

Programhoz csatlakozók számára. 

A projekt megvalósulásával Tabon és a kistérségben egészségfejlesztési programok kerülnek 

megvalósításra. Bevonásra kerülnek civil szervezetek is. A tevékenység célja, hogy ezeken az „Életmód 

napokon” a széleskörű lakosság számára elérhetővé tegyék az egészségfejlesztési programokat, 

népszerűsítsék az egészséges életmódot, kötetlenül megismerkedhessenek az egészségfejlesztési 

iroda által kínált programokkal, lehetőségekkel. Ezen felül az „Életmód napokon” az egészségfejlesztés 

számos szereplőjének lehetőséget teremtenek arra, hogy tevékenységét bemutassa. 

Rossz morbiditási, mortalitási mutatók: 

 Az egyes betegségcsoportokban előforduló lakossági megbetegedések folyamatos növekedő 

száma; 

 A leggyakoribb halálokok a keringési rendellenességek és daganatos megbetegedések. 
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Megoldási utak: 

Az EFI lehetőségeinek keretein belül kiemelkedő figyelmet fordít a szervezett lakossági szűrések 

rendszeressé tételére és az egészséges életmód programok biztosítására, a magas kockázatú 

megbetegedések megelőzésére. Megoldási út a szervezett népegészségügyi szűrésekre való beutazás 

megszervezése és finanszírozása a pályázati forrásból, továbbá az alapellátás szűrési tevékenységének 

támogatása és közösségi színterű szűrési napok megszervezésével. 

Egészségügyi ellátórendszer problémái: 

 Az egészségügyi szervek, szolgáltatók egészségfejlesztő tevékenysége nem működik kellő 

hatékonysággal. Nem rendszeresek a háziorvosi szűrések.  

 Nincs információáramlás az egészségügyi szolgáltatók, civil szervezetek és a lakosság között. 

Megoldási utak: 

Az EFI egészségfejlesztési programtervében az egészségkárosító magatartások visszaszorítása, a 

betegségek megelőzése, az egészséges életmód népszerűsítése érdekében javasolt programok 

hozzájárulhatnak a kedvezőtlen morbiditási és mortalitási mutatók javításához, az egészségfejlesztési 

tevékenység hatékonyabb működéséhez.  

A kistérségben működő, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézmények, civil szervezetek és már zajló 

programjaik, valamint egészségfejlesztési tevékenységeik (programok, klubok) összegyűjtése, helyi 

adatbázis folyamatos vezetése. 

A kistérségben tevékenykedő, egészségfejlesztési tevékenységet végző szervezetek helyi 

együttműködésének előmozdítása (horizontális kapcsolatok kiépítése).  

 

Általánosságban elmondható, hogy a felsorolt problémák forráshiány esetén nehezen vagy egyáltalán 

nem kezelhetőek, a pályázati konstrukció által azonban könnyebben kezelhetőbbé vállnak. A 

megoldások csak lépésről-lépésre, az egészségfejlesztés kapacitásainak és a tevékenységek fokozatos 

bővítése által valósíthatóak meg. 

Születéskor várható átlagos élettartam, átlagéletkor (1990–) 

 

Területi egység 

Születéskor várható átlagos élettartam Átlagéletkor                                   

férfi                     nő                                        férfi nő 

1990 2001 2011 1990 2001 2011 1990 2001 2012 1990 2001 2012 

Budapest 66,30 69,28 72,48 73,78 76,52 78,92 37,0 39,2 39,8 41,5 43,9 44,5 

Pest  63,81 68,68 71,84 73,33 76,54 78,37 34,9 36,2 37,7 38,1 39,8 41,4 

Közép-Magyarország 65,47 69,10 72,25 73,66 76,53 78,73 36,3 38,0 38,9 40,4 42,4 43,2 

Fejér 65,37 68,54 70,94 73,81 76,41 78,19 33,9 36,3 38,9 37,0 39,8 43,0 
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Komárom-Esztergom 64,21 67,95 70,78 72,52 76,25 78,09 34,6 36,7 38,8 37,5 40,3 43,0 

Veszprém 65,62 69,01 71,12 74,95 76,08 78,35 34,6 37,0 39,8 37,4 40,5 43,7 

Közép-Dunántúl 65,11 68,53 70,97 73,83 76,24 78,22 34,4 36,6 39,2 37,3 40,2 43,2 

Győr-Moson-Sopron 66,81 69,48 71,71 75,02 78,04 79,33 35,0 37,1 38,9 38,1 40,6 42,7 

Vas 66,00 68,84 70,71 73,94 77,12 78,51 35,7 37,6 40,3 39,0 41,3 44,2 

Zala 65,77 68,24 71,20 74,56 76,83 78,77 35,7 37,6 40,8 39,4 41,9 45,3 

Nyugat-Dunántúl 66,26 68,93 71,33 74,59 77,44 78,95 35,4 37,4 39,8 38,7 41,2 43,8 

Baranya 65,46 68,20 71,27 72,94 75,63 77,99 35,2 37,2 39,4 38,6 40,9 43,6 

Somogy 65,12 67,28 70,32 73,34 75,39 77,97 36,0 37,3 40,0 39,5 41,3 44,3 

Tolna  64,85 67,96 70,80 74,23 76,57 78,09 35,5 37,2 40,1 38,8 41,3 44,7 

Dél-Dunántúl 65,18 67,83 70,85 73,40 75,79 78,03 35,5 37,2 39,8 38,9 41,1 44,1 

Dunántúl 65,49 68,43 71,06 73,93 76,48 78,40 35,1 37,1 39,6 38,3 40,8 43,7 

Borsod-Abaúj-Zemplén 63,38 66,59 68,10 72,72 76,10 77,12 34,4 35,9 38,1 37,8 40,0 42,9 

Heves 65,18 66,77 70,08 75,16 76,78 78,14 36,3 37,7 39,5 40,0 42,1 44,4 

Nógrád  64,76 67,14 68,81 73,88 75,97 76,79 36,1 37,6 40,0 39,5 41,8 44,7 

Észak-Magyarország 64,05 66,73 68,72 73,53 76,26 77,34 35,2 36,6 38,8 38,6 40,8 43,6 

Hajdú-Bihar 65,72 68,04 70,82 73,63 76,63 78,50 34,1 35,8 37,9 37,1 39,2 41,9 

Jász-Nagykun-Szolnok 65,60 67,43 70,05 73,24 76,25 77,79 35,7 37,2 39,5 38,7 40,9 43,9 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 63,34 65,78 69,75 73,25 75,74 77,67 33,2 34,5 37,0 36,2 38,2 41,3 

Észak-Alföld 64,81 67,03 70,23 73,39 76,17 78,01 34,2 35,7 38,0 37,2 39,3 42,2 

Bács-Kiskun  63,77 67,41 70,76 73,64 76,73 77,80 35,8 37,1 39,4 39,2 41,1 43,8 

Békés 65,79 68,84 70,08 74,35 76,60 77,22 36,8 38,3 40,9 39,8 41,7 45,1 

Csongrád 65,60 68,68 71,40 73,64 76,56 78,05 36,3 37,6 39,6 39,5 41,4 43,8 

Dél-Alföld 64,92 68,21 70,77 73,84 76,64 77,72 36,3 37,6 39,9 39,5 41,4 44,1 

Alföld és Észak 64,60 67,32 69,94 73,58 76,36 77,71 35,2 36,6 38,9 38,4 40,4 43,3 

Ország összesen 65,13 68,15 70,93 73,71 76,46 78,23 35,5 37,1 39,1 39,0 41,1 43,4 

 

A kistérség népességének megbetegedési helyzetéről nem állnak rendelkezésünkre valid adatok, mivel 

ilyen jellegű pontos adatgyűjtés nem történik a kistérségben, ezért az alábbi, országosan is jellemző 

tendenciákat tekinthetjük érvényesnek.  

Az életkorral (és ezzel együtt a koreloszlás változásával is) együtt változik az egyes betegségek relatív 

súlya. A fiatalabb lakosság körében a morbiditás jelentős részét a 
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légzőrendszeri megbetegedések adják, illetőleg nagy a sérülések, mérgezések, külső okok részesedése, 

továbbá folyamatosan nő a mentális és viselkedési zavarok szerepe is. A keringésrendszeri betegségek 

a középkorú lakosságnál jelennek meg, majd arányuk ettől kezdve minden korosztályban folyamatosan 

emelkedik. A férfiak esetében, az idős korosztályokban nő jelentős mértékben a rosszindulatú 

daganatos betegségek előfordulási gyakorisága. 

Összefoglalva az idősek, tehát az inaktív korosztály számarányának növekedésével párhuzamosan a 

szív- és érrendszeri, a mozgásszervi és a daganatos betegségek számának emelkedése, így ezek 

fokozott ellátási szükségletével kell számolnunk. 
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szerinti gykoriság

KÉRDŐÍV KIÉRTÉKELÉSE 

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata pályázaton támogatást nyert kistérségi 

életmódprogramok megvalósítására illetve a kistérségi eszközfejlesztési terv elkészítésére. A minél 

hatékonyabb megvalósítás érdekében egy 40 kérdésből álló kérdőívet készítettünk, melyet a 

kistérségben élők tölthettek ki. A kérdőívek kitöltése anonim módon történt és 5 percet vett igénybe. 

68 személy vett részt összesen a kitöltésben.  

1. Életkora:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A legfiatalabb kitöltő 14 éves volt, a legidősebb pedig 64. A legtöbben a 35 és 44 év közöttiek, ők 22-

en vannak. Őket követik azok, akik a 25-34 éves korcsoportba tartoznak, majd a 24 évesek és a kor 

alattiak. A legkevesebben azok vannak, akik 55-64 éves kor között vannak. Egy személy nem válaszolt 

a kérdésre.  

2. Neme:  
 

A kérdőív kitöltésében nagyobb arányban 

nők vettek részt, amely az ábrán is jól 

látható. A 68 személy közül 41 volt nő, azaz 

60% és 27 pedig férfi. Erre a kérdésre 

minden személy válaszolt.  

  
Nő

60%

Férfi
40%

Nemek szerinti megoszlás
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3. Legmagasabb iskolai végzettsége:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A legtöbben, azaz 19-en főiskolai végzettséggel rendelkeznek, őket követik csökkenő sorrendben, azok, 

akik szakközépiskolát végeztek, ők 17-en vannak. 12 személy járt gimnáziumba, 8-8 személy pedig 

szakmunkás iskolát és egyetemet végzett. 3 személy legmagasabb iskolai végzettsége általános iskola. 

1 személy nem válaszolt a kérdésre.  

4. Van-e / volt-e tartós betegsége?  
58 személynek nincs vagy nem volt tartós betegsége, a maradék 10 személy igennel válaszolt a 

kérdésre, tehát jelenleg van, vagy pedig volt valamilyen tartós betegsége. A kérdésre mindenki 

válaszolt. Az a 15%, akik igennel válaszoltak a következő kérdésben tudták megnevezni az adott 

betegséget/betegségeket.  

5. Ha igen, mi (volt) ez?  
A kérdésre 7 válasz érkezett, mégpedig a következők:  

- pajzsmirigy 
- psoriasis (pikkelysömör) 
- asztma 
- diabétesz / cukorbetegség 
- reflux  

6. Áll-e tartós kezelés alatt?  
66 személy válaszolt erre a kérdésre, akik közül 11 tartós kezelés alatt áll, ami 17%-ot jelent. A további 

55 személy (83%) nem részesül semmilyen tartós kezelésben.  
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7. Érinti / érintette-e valamelyik betegség a következők közül?  
27 főtől érkezett válasz erre a kérdésre. Közülük a legtöbben, azaz 17 személy a magas vérnyomást 

jelölte meg. A többi betegség előfordulásának száma elenyésző. 4 fő választotta a cukorbetegséget, a 

daganatos betegséget pedig senki sem. A többi választási lehetőséget 1-2 fő választotta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Részt vett valamilyen egészségügyi szűrővizsgálaton az elmúlt 1 évben?  
 

 

Az elmúlt 1 évben a válaszadók 62%-a, azaz 

42 személy részt vett valamilyen 

egészségügyi szűrővizsgálaton. 26 személy a 

nem választ adta, ők 38%-ot jelentenek. A 

kérdésre mindenkitől választ kaptunk.  
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9. Egészségesnek érzi magát?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A többség, azaz 53 személy (78%) egészségesnek érzi magát. A kérdésre 2 személy nem válaszolt. A 

maradék 13 személy (19%) nem érzi magát egészségesnek.  

10. Ön túlsúlyos? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kitöltők közül mindenki válaszolt erre a kérdésre. 69% azaz 47 személy nem túlsúlyos, 31% ami 21 

főt jelent, túlsúlyos. Tehát a válaszadók többsége nem érzi magát túlsúlyosnak.  
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11. Milyen gyakorisággal dohányzik?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitív eredménynek tekinthető, hogy a válaszadók 74%-a nem dohányzik, ami 50 főt jelent. Azok 

közül, akik dohányoznak, 6 fő napi 1-5 szálat szív el. Napi 6-10 szálat 5 fő, napi 11-15 szálat 4 fő, napi 

16-20 szálat 2 fő és napi 21-30 szálat 1 fő. A válaszadók közül senki sem szív napi 31 szál felett. 

 

12. Milyen gyakran fogyaszt Ön kábítószert?  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ennél a kérdésnél is pozitív eredmény született, hiszen 68 személy közül 61 még soha nem próbálta ki 

a kábítószert. 5 személy egyszer kipróbálta, 2 pedig hetente egyszer fogyaszt kábítószert.  
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13. Milyen gyakran iszik Ön alkoholt?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kérdőívet kitöltő személyek 19%-a soha nem fogyaszt alkoholt, és 44%-uk is csak különleges 

alkalmakkor. 35% alkalmanként fogyasztja, 1% pedig rendszeresen.   

14. Milyen gyakran sportol?  
12 személy soha nem szokott sportolni és 22 pedig csak alkalmanként. Hetente 1-2 alkalommal 19 fő 

és minden nap 9 fő sportol. A hetente 3-4 alkalmat 6 személy jelölte meg.  
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15. Mit sportol?  
11 személy válaszaként jelent meg a futás, ezt követi a kerékpár, amit 10 személy írt. 6 személy focizik, 

5 fő pedig tornázik. 4-4 személy írta az aerobikot és a jógát. 3 fő zumbázik, 2 konditerembe jár, 3 

személy pedig úszni. A következő válaszok születtek még 1-2 megjelöléssel:  

- pilates 
- TRX 
- kézilabda 
- gyaloglás / séta 
- néptánc 
- eSport 
- túrázás 

16. Naponta mennyi időt tölt el a TV előtt?  
A legtöbben 1-2 órát töltenek el televízió előtt, ők 47%-ot tesznek ki. Őket követik azok, aki 1 óránál 

kevesebb néznek TV-t, összesen 37%. 10 személy tölt 3-4 órát tévénézéssel, 4 óránál hosszabb időt tölt 

a TV előtt 1 személy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Naponta mennyi időt tölt el a számítógép előtt? 
Erre a kérdésre, úgy ahogy az előzőre is mindenki válaszolt. A legtöbben azaz 22 személy (32%) több 

mint 4 órát tölt naponta számítógép előtt. 18 fő (26%) kevesebb mint 1 órát, 15 fő (22%) 1-2 órát tölt 

a számítógép előtt. A 3-4 óra választási lehetőséget 13 személy jelölte be.  
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18. Szed Ön valamilyen gyógyszert?  
A válaszadók nagyobb része nem szed semmilyen gyógyszert, ez 47 személyt jelent, azaz 69%. 20 fő 

szed valamilyen gyógyszert (29%), 1 pedig nem válaszolt a kérdésre.  

19. Milyennek értékeli a lelki állapotát egy öt-fokozatú skálán? (1: rossz, 5: jó) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A legtöbben a közepest vagy annál jobbat jelölték be. 23 személy választotta a 3-at, 21 pedig a 4-est. 

14 fő ítélte jónak a lelki állapotát, 3 pedig rossznak. 6 személy a 2-es fokozatot választotta a skálán.  
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20. Hányszor étkezik egy nap?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 20. kérdésre mindenki választ adott, a napi egyszeri étkezést egy személy választotta. Kétszer 

étkeznek naponta 6-an, a legtöbben a napi háromszorit választották, ők 34-en vannak. Napi négyszer 

étkezik 16 személy, napi ötször pedig 6. 5-nél több alkalommal étkezek 3-an.  

21. Hányszor fogyaszt egy nap gyümölcsöt?  
A legtöbben, azaz 47% fogyaszt legalább minden nap egyszer gyümölcsöt. Egyszer sem fogyaszt 

gyümölcsöt 8 személy, 2 személy pedig nem adott választ a kérdésre. 16 személy naponta kétszer is 

fogyaszt gyümölcsöt, ezt követik a napi háromszori, amelyet 9 személyt jelölt meg. Két személy napi 

négyszer, napi 5 és 5-nél több alkalommal senki sem fogyaszt gyümölcsöt.  
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22. Hányszor fogyaszt egy héten húst?  
1 személy nem válaszolt erre a kérdésre, 1 pedig egyszer sem fogyaszt húst a hét folyamán. A legtöbben 

(28 fő) legalább háromszor esznek húst egy héten. Ezt követi gyakorisági sorrendben a heti négyszeri 

húsfogyasztás (15 fő) majd a heti ötszöri (11 fő). 6 személy heti szinten több mint ötször eszik húst, 11 

személy heti ötször, 4 pedig heti kétszer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Fogyaszt-e Ön teljes kiőrlésű gabonából készült pékárukat?  
 

 

A válaszadók 58%-a azaz, 38 

személy igennel válaszolt, tehát 

fogyaszt teljes kiőrlésű 

gabonából készült pékárut. 28 

személy nem fogyasztja és 2 

személy nem adott választ a 

kérdésre.  
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24. Mennyi folyadékot fogyaszt egy nap?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A válaszadók 33%-a egy nap 1-2 liter folyadékot fogyaszt, őket követik azok, akik napi 2-3 litert 

fogyasztanak (21%). Nem sokkal maradnak le a 0-1 liter fogyasztói az előzőtől (18%). 3-4 litert 6 

személy, 4 liternél többet pedig 3 személy fogyaszt. A kérdésre mind a 68 személy választ adott.  

25. Milyen gyakran eszik Ön édességet? 
A 25. kérdésre mindenki válaszolt. 1 személy soha nem fogyaszt édességet, 3 személy pedig naponta 

2-3-szor. A legtöbben, azaz 28 személy (41%) csak alkalmanként fogyasztja, 21 személy hetente 2-3-

szor, 15 fő pedig naponta eszik édességet. 
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26. Mivel főz? 
A 68 személy közül 3 nem válaszolt erre a kérdésre. 39 személy csak olajjal főz, 14 pedig csak zsírral. 

12 fő mindkettő választási lehetőséget megjelölte, tehát zsírral és olajjal is főznek.  

27. Rendszeresen utánsózza az ételeket?  
A válaszadók 74%-a nem szokta utánsózni az ételeket, ez 50 személyt jelent. Tehát a kisebb csoportba 

tartoznak azok, akik rendszeresen utánsózzák az ételeket, ők 18-an vannak (26%).  

28. Ön szerint mit jelent az egészséges életmód?  
Erre a kérdésre a leggyakrabban a következő válaszok születtek:  

- rendszeres sportolás  
- megfelelő mozgás 
- egészséges táplálkozás  
- kevés zsír, szénhidrád fogyasztása 
- sok zöldség és gyümölcs fogyasztása 
- kellő pihenés 
- stressz elkerülése 
- harmonikus élet 
- megfelelő mennyiségű folyadék bevitele 
- rendezett családi körülmények 

29. Kerüli az egyszerű cukrok fogyasztását?  
44 személy nem kerüli az egyszerű cukrok fogyasztását, ők 65%-ot tesznek ki. Azok, akik kerülik 24-en 

vannak, ami 35%-ot jelent.  

30. Kerüli a fehér liszt fogyasztását? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 személy igennel válaszolt, tehát kerüli a fehér liszt fogyasztását, azonban a többség, azaz 58 személy 

egyáltalán nem figyel erre és nem is kerüli a fogyasztását. 1 személyről nincs információnk, mert nem 

válaszolt a kérdésre.  
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31. Kerüli a zsíros ételek fogyasztását?  
 

 

 

A válaszadók majdnem egyforma arányban 

választották az igen és nem lehetőségeket. 46%-uk 

nem kerüli, 54%-uk azonban igen a túl zsíros ételek 

fogyasztását.  

 

 

32. Tudatosan főz? 
5 személyről nincs adatunk ennél a kérdésnél, mert nem adtak választ. A tudatosan főzők száma 34 fő 

(50%) azok, akik nem főznek tudatosan 29-en vannak, ami 43%-ot jelent.  
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33. Bevásárlás során mely szempontokat tart szem előtt azonos termékek közötti 
választás esetén? (több választ is megjelölhetnek) 

Mivel a kérdésre több választási lehetőség is érkezhetett, ezért összesen 97 választ kaptunk. 1 személy 

nem töltötte ki a kérdést.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39-en választják inkább a hazai termékeket, a legolcsóbbat 21-en, a termék összetételét vizsgálva pedig 

20 személy választja ki a megvásárolni kívánt termékeket. 15 személy inkább a márkásabb terméket 

választja és csak 2 személy a bio-élelmiszereket. 

34. Tagja Ön valamilyen sportklubnak, egyesületnek? 
 

 

49 személy nem tagja semmilyen 

sportklubnak vagy egyesületnek. 18 

személy, azaz 27% viszont rendelkezik 

valamilyen tagsággal. 1 személy nem 

válaszolt a kérdésre.  
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35. Naponta mennyi időt tölt alvással? 
 

 

A válaszadók 1%-a 9-10 órát alszik naponta. A 

legtöbben napi 7-8 órát alszanak (57%), a maradék 

41% napi 5-6 órát alszik. A kérdésre mind a 68 

személy válaszolt.  

 

 

 

36. Változtatna életmódján, ha az egészségét szolgálná, és ha az ehhez szükséges 
információkat megkapná? 

46 személy úgy gondolja, hogy változtatna életmódján egészsége érdekében, ha minden információt 

megkapna hozzá, 21 személy szerint viszont ez nem változtatna semmin sem. 1 személy nem válaszolt 

a kérdésre.  

37. Mi tartja vissza a gyakoribb sportolástól? 
A gyakoribb sportolás kihasználatlansága esetében 38 személy hivatkozik az időhiányra, 20 személy 

pedig a lustaságra. A kérdésre többen, több választ is adtak, ezért a kérdésre összesen 76 válasz 

érkezett, de 9 személy egyáltalán nem választotta egyiket sem. 5-5 személy választotta a pénzhiányt 

és a társak hiányát, 8 fő pedig a sportolási lehetőségek hiányára hivatkozott. 
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38. Jól érzi magát? 
53 személy igennel válaszolt a kérdésre, tehát a válaszadók 78%-a jól érzi magát. 12 személy nemmel 

válaszolt, és 1 esetben nem érkezett válasz.  

39. Szeret ezen a településen élni?  
11 személy nem szeret az adott településen élni, 56 személy azonban igennel válaszolt. Tehát 84% 

szeret az adott településen élni.  1 esetben itt sem érkezett válasz.  

40. Van valamilyen ötlete, javaslata, amely a település egészségét, a településen élők 
életmódját tudná javítani, támogatni? 

A kérdésre a következő válaszok születtek:  

 több sportolási lehetőség 

 konditerem fejlesztés 

 életmódklubok sportra 

 kerékpárutak és tárolók 

 előadássorozat az egészséges táplálkozásról 

 rendszeres mozgás irányítottan 

 személyi edző 

 egészségügyi tanácsadó 

 futópálya 

 szűrővizsgálatok 

 tanácsadás 
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Összefoglalás 

A 40 kérdésből álló kérdőívet 68 személy töltötte ki, melyek közül 41 fő volt nő, 27 pedig férfi. A 

legfiatalabb kitöltő 14 éves volt, a legidősebb pedig 64.  A legtöbben a 35 és 44 év közöttiek. 19 

személynek főiskola a legmagasabb iskolai végzettsége és csak 3-nak az általános iskola.  

10 személynek volt vagy van tartós betegsége, ide tartozik például a pajzsmirigy általi problémák és a 

cukorbetegség is. 11 személy áll tartós kezelés alatt, 17 főnek pedig magas vérnyomás problémái 

vannak. 68 főből 42 részt vett az elmúlt 1 évben valamilyen szűrővizsgálaton, és a többség, azaz 78% 

egészségesnek érzi magát. A válaszadók többsége, 69%-a nem túlsúlyos. 20 fő szed valamilyen 

gyógyszert, a lelki állapotukat legtöbben pedig a 3-sal és 4-sel értékelték az öt-fokozatú skálán.  

68-főből 50 nem dohányzik, 61 soha nem próbálta ki a kábítószert, 13 pedig soha nem fogyaszt 

alkoholt. Minden nap csak 9 személy sportol, 12 pedig soha nem szokott. A legtöbben futnak, 

kerékpároznak, fociznak valamint tornáznak.  

A válaszadók 47%-a naponta 1-2 órát tölt el a televízió előtt, 32%-uk pedig több mint 4 órát a 

számítógép előtt.  

A kérdőívet kitöltők fele naponta legalább háromszor étkezik, és 32 fő minden nap legalább egyszer 

fogyaszt gyümölcsöt. A heti háromszori húsfogyasztás a leggyakoribb és 33% 1-2 liter folyadékot 

fogyaszt egy nap folyamán. Teljes kiőrlésű gabonából készült pékárut 38 személy fogyaszt és 24 

személy kerüli a fehér liszt fogyasztását.  Édességet a legtöbben csak alkalmanként fogyasztanak és 24 

fő kerüli az egyszerű cukrokat. 68-ból 39 csak olajjal főz, és 78% nem szokta utánsózni az ételeket.  

Az egészséges életmód a legtöbbek szerint összefügg a rendszeres sportolással és az egészséges 

táplálkozással. 31 fő egyáltalán nem kerüli a túl zsíros ételeket és 29 nem főz tudatosan. A bevásárlás 

során inkább a hazai termékeket választják, és legkevesebben azok vannak, akik a bio-élelmiszert 

részesítik előnyben.  

49 személy nem tagja semmilyen sportklubnak vagy egyesületnek, a gyakoribb sportolástól pedig a 

legtöbb kitöltőt az időhiány és a lustaság tartja vissza.  Naponta legtöbben 7-8 órát alszanak. 
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Az egészségfejlesztési cselekvési terv javaslatai 

A kiértékelés alapján az alábbi cselekvési tervet javasoljuk, amely összhangban van a pályázattal. 

 

A kistérség egészségfejlesztési terve 
 

A Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat kistérségi szintű fejlesztési projekt megvalósítására 

125.000.000 Ft támogatás nyert a TÁMOP-6.1.2. „Egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmódprogramok a kistérségekben” c. pályázati kiíráson.  

A pályázat megvalósítása 2013. június 1. és 2015. november 30. között zajlik. 

A konstrukció célja 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 ösztönzése az idült, nem fertőző betegségek megelőzése érdekében, a dohányzás és a 

problémás alkoholfogyasztás visszaszorítása, valamint a mentális egészség javítása. 

Átfogó célok: 

1. a lakosság életminőségének javítása, az egészségben eltöltött életévek növelése,  

2. a kistérség versenyképességének, foglalkoztatásának javítása, egészségi állapotban meglévő 

egyenlőtlenségek csökkentése  

3. az egyének egészségük iránti felelősségének-, az öngondoskodás képességének-, a helyi 

közösségek és a társas támogatások erősítése. 

Specifikus célok: 

1. a legjelentősebb, idült, nem-fertőző betegségek (szív-érrendszeri-, daganatos) megelőzése a 

magas kockázatúak kockázatainak csökkentését támogató szolgáltatásokkal, a betegségek 

korai felismerése, a betegségterhek csökkentése a kistérség lakói körében, illetve az 

ellátórendszerekben 

2. az egészséges életmódot támogató pozitív közösségi minták elterjesztése, az egészséget 

szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása a lakosság és speciális, magas kockázatú 

célcsoportok körében,  

3. rugalmas, korszerű szemléletmódot érvényesítő szervezetek széles partnerségi hálózatának 

kialakítása az egészségfejlesztés, egészségterv létrehozása érdekében, helyi 

„egészségkoalíciók” és együttműködések fejlesztése, támogatása, az egészségfejlesztés 

kistérségi társadalmasítása érdekében 
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4. az egészségfejlesztési tevékenységet végző helyi szervezetek aktívan, tartós működtetése, 

kistérségi hálózatba integrálása  

5. az egészségfejlesztés kistérségi szintű intézményi hátterének kialakítása, átfogó fejlesztése, az 

EFI-t befogadó intézmény, ill. az alapellátás egészségfejlesztési szolgáltatásainak fejlesztése  

6. a kistérségi rendszerszintű egészségfejlesztés egyik modelljének kialakítása, a működés 

modellezése, tapasztalatok becsatornázása az országos koncepcióba 

Operatív célok: 

1. kistérségi egészségfejlesztési iroda működési, személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, 

az iroda működtetése 

2. a tervezett tevékenységek egymást erősítsék, és támogassák a kitűzött célok elérését – ennek 

érdekében az indított programok hatásainak vizsgálata 

3. együttműködések kialakítása a Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének, 

valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet területi 

egészségszervezésért felelős egységeivel, valamint a létrejövő és már működő EFI-kel 

4. a helyi szükségletekre reflektáló, lehetőségekre építő, középtávú kistérségi egészségterv 

készítése a jövőbeni tevékenységek megalapozásához 

5. a megalapozott tervekre, adatokra épülő, egészséget támogató közösségi döntéshozatali 

gyakorlat meghonosítása a kistérségben 

6. az EFI adminisztratív háttér, humán és anyagi erőforrások biztosításával ösztönözze a 

háziorvosok prevenciós, szűrési többlet-tevékenységéit 

7. a már létező és működő struktúrákra támaszkodó kistérségi egészségfejlesztési programok 

kínálatának növelése, új szolgáltatások bevezetése, elsősorban az alábbi területeken: 

a. a lakosság széles körének fizikai aktivitásra, mozgásban gazdag életmódra, egészséges 

táplálkozásra ösztönzését támogató szolgáltatások kialakítása, biztosítása 

b. a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás visszaszorítását célzó szolgáltatások 

kialakítása, biztosítása 

c. a mentális egészség javítása célzó szolgáltatások kialakítása, biztosítása. 

8. az alapellátás egészségfejlesztési szerepének erősítése, szűrési tevékenységének támogatása, 

a kistérség felnőtt-, és vegyes praxisai, mint együttműködő partnerek, minél nagyobb arányú 

megnyerése, bevonása a kistérségi egészségfejlesztési rendszer megvalósításába, 

készségfejlesztés, az együttműködő kistérségi háziorvosok betegség-megelőzési, 

kockázatbecslési, egészségfejlesztési, korai kezelésbe vételi tevékenységének fejlesztése, 

intézményesítése 

9. a kistérségbe tartozó településeinek, önkormányzatainak, civiljeinek minél szélesebb körű 

bevonása, összefogása, mozgósítása 
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10. az egészségügyi ellátórendszer helyi kapcsolatainak fejlesztése, egészségfejlesztéssel 

összefüggő feladataik összehangolása, koordinálása  

A TÁMOP 6.1.2. program keretében lehetőség nyílik arra, hogy Dég, Enying, Kisláng, Lepsény, 

Mátyásdomb, Mezőkomárom, Mezőszentgyörgy, Szabadhídvég és Lajoskomárom - mint az enyingi 

kistérség települései – részt vegyenek egy egészséges életmódot támogató pozitív közösségi minták 

elterjesztését és a szükséges intézményi háttér kialakítását célzó projektben. 

A program célcsoportja a kistérség lakossága (óvodák, iskolák, szülők), valamint a prevencióban részt 

vevő humán szolgáltató intézmények dolgozói (orvosok, családsegítők, pedagógusok). 

A pályázat kistérségi szinten valósul meg, a kistérségben, és így a Lajoskomáromban jelentkező 

problémákra ad megoldást, az Egészségfejlesztési Iroda működésével és az iroda közreműködésével 

megvalósított programokon keresztül. 

 

Az Enyingi kistérségben és Lajoskomáromban fellelhető, rossz egészségi 

állapotot generáló okok megszüntetésére az alábbi beavatkozást valósítjuk 

meg a projekt keretében: 

Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) létrehozása: 

1.1. a kistérségben már zajló egészségfejlesztési tevékenységek (programok, klubok) 

feltérképezése, róluk helyi adatbázis összeállítása 

1.2. egészségfejlesztési programok megszervezése és lebonyolítása 

1.3. az egészségfejlesztési programokban történő részvételre ösztönzés helyi kommunikációval 

1.4. módszertani, szakmai támogatás és prevenciós, szűrési tevékenységet támogató 

szolgáltatások, azokhoz szükséges erőforrások biztosítása és koordinációja a kistérség 

egészségügyi alapellátói számára 

1.5. a kistérségben tevékenykedő, egészségfejlesztési tevékenységet végző szervezetek helyi 

együttműködésének előremozdítása 

1.6. az egészséggel kapcsolatos helyi döntésekben részvétel vagy részvétel azok előkészítésében 

1.7. betegklubok kialakítása legalább cukorbetegek és szív- érrendszeri betegek számára 

1.8. életmódváltásra szoruló, életmódváltást tervező lakosság – állapotfelmérést és 

kockázatbecslést követően – életmódváltást támogató programokba irányítása 

2. Alapellátás egészségfejlesztési szerepét erősítő tevékenységek megvalósítása a kistérségben 

működő felnőtt vagy vegyes háziorvosi körzetek bevonásával 

2.1. dohányzásról való leszokás támogatása a kistérségben az alapellátás és a kistérséget ellátó 

tüdőgondozó együttműködésének javításával 
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2.2. alkohol-problémával küzdők szűrése és rövid intervenció biztosítása az egészségügyi 

alapellátásban, alkohol betegek korai kezelésbe irányítása 

2.3. krízishelyzetbe kerülő emberek azonosítása, támogató szolgáltatásba irányítása 

2.4. öngyilkosság-megelőzés pszichiátriai kórállapotok korai azonosításával és kezelésbe 

irányításával 

2.5. összetett szív- érrendszeri kockázatbecslés az alapellátásban, benne magasvérnyomás-

betegség és anyagcsere-betegségek szűrése 

2.6. részvétel a betegklubok kialakításában és szakmai támogatása, betegek betegklubokba 

irányítása 

2.7. terápiás beteg-együttműködés javítását támogató fejlesztések 

3. Közösségben végzett egészségfejlesztési tevékenységek 

3.1. helyi kommunikáció az életmódváltást támogató programon történő részvétel elősegítése 

érdekében (pl.: tájékoztató anyagok, kiadványok, plakátok, cikkek) 

3.2. rendszeres, életvitelszerűen megjelenő, szakember által irányított testmozgás programok 

(pl.: fiatalok tanórán kívüli, felnőtt által felügyelt testmozgás/sport tevékenység, életmód-

spot klub létrehozás és működtetése) 

3.3. szabadidős-sport rendezvények (pl.: egészségnap) lebonyolítása 

3.4. dohányzás és alkohol megelőzés területén helyi figyelemfelhívó, leszokást támogató 

közösségi akciók 

3.5. lelki egészség helyi, kisközösségi programjainak megvalósítása 

3.5.1. idősek közösségben tartása, szellemi és fizikai aktivitás megőrzése, fejlesztése 

3.5.2. szülőklub támogatása 

3.6. szakszerű étrendi tanácsadás és testmozgás-tanácsadás 

A projekt központi eleme a fentiekben már megemlített Egészségfejlesztési Iroda (EFI) létrehozása. 

Ennek részletes bemutatása az alábbiakban tanulmányozható. 
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Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) 

Kistérségünkben a helyi közösségekben végzett egészségfejlesztési tevékenységeknek van 

hagyománya és gyakorlata, ugyanakkor ezek az erőfeszítések többnyire esetlegesek és sporadikusak 

voltak, horizontális kapcsolatok, valamint szakmailag megalapozott tervezés és értékelés nélkül.  

Az EFI létrehozásával megvalósul az a kapacitásfejlesztés, mely lehetővé teszi az egészségfejlesztési 

tevékenység hatékonyságának és szakmai megalapozottságának javítását, a lakosság egészségi 

állapotának és az egészség-egyenlőtlenségek leküzdésének érdekében.  

A pályázat megvalósítása során országos intézményrendszer szintű fejlesztés keretében történik meg 

a kistérségi Iroda felállítása, abban a reményben, hogy ez lehetőséget nyújt az egészségfejlesztés 

hosszú távú, közfinanszírozott működtetéséhez. 

A pályázó hosszú távú célja a nagyközségben és a kistérség többi településén élők 

versenyképességének és életminőségének javítása. Fő célja a szív-érrendszeri, valamint a daganatos 

megbetegedésből eredő halálozási szám csökkentése, valamint a morbiditási és mortalitási mutatók 

legalább az országos átlaghoz való közelítése. A fenti célok elérését hatékonyan támogatja az újonnan 

kialakított Egészségfejlesztési Iroda, mint önálló szervezeti egység, amely a pályázati forrásból 

finanszírozott humán és tárgyi eszközeivel több évre szóló, a fenti célok elérését hatékonyan 

támogató programsorozat megszervezését és lebonyolítását teszi lehetővé.  

Az EFI kistérségi központban történő létrehozása lehetőséget kínál arra, hogy a kistérségben és a helyi 

közösségekben végzett egészségfejlesztési és betegségmegelőzési tevékenység megvalósulása 

beépüljön a kistérség intézményi környezetébe, érdemi együttműködés alakuljon ki az alapellátással, 

a kistérségben tevékenykedő, az egészségmegőrzésben-, és fejlesztésében érdekelt társadalmi 

szervezetekkel, a kistérségi és helyi döntéshozás megfelelő információk birtokában és szakmailag 

támogatott módon végezhesse feladatait. 

Az EFI a Lajoskomáromi Nagyközségi Önkormányzat önálló szervezeti egységeként jön létre. Az 

Önkormányzat egészség iránti elkötelezettsége, kiegészülve az EFI-k gyakorlati tapasztalataival és 

szakértelmével képessé teszi az Önkormányzatot a fenntartható helyi egészségpolitikák 

megvalósítására és az egészségfejlesztési munka programozott megvalósítására. Az EFI létrejöttével 

az Önkormányzat a helyi közösség választott képviselőjeként eszközt kap hozzá tartozó lakosság 

egészségi állapotának javítására, anyagi források és szakértelem formájában. 
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Az EFI által megvalósítandó feladatok  

Működési rend 

Az EFI működésének megkezdését megelőzően kialakításra és elfogadásra kerül az EFI részletes 

működési rendje. A Működési rend - illeszkedve az Önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatához - tartalmazza: 

 az EFI szervezeti helyét 

 az EFI feladatait 

 az EFI működési idejét 

 az EFI munkatársainak felelősségi rendjét, feladat és hatáskörét,  

 az EFI tevékenységének dokumentációs rendjét, dokumentum sablonjait, a dokumentumok 

előállításának és tárolásának módját, szabályait (kiterjedve a pályázati elvárásokra/előírásokra 

is) 

 az EFI által a kliensekről vezetett szakmai dokumentáció részletes tartalmát, rögzítendő adatok 

körét, dokumentum sablonjait, dokumentumok előállításának és tárolásának módját, 

szabályait (kiterjedve a pályázati elvárásokra/előírásokra is) 

 az EFI működésének minőségbiztosítási rendszerét (illeszkedve Önkormányzat minőség 

biztosítási rendszeréhez) 

 az EFI működéséhez szükséges adatkezelési és adatvédelmi szabályokat 

 az EFI kommunikációs rendjét 

 az EFI jövőbeni tevékenységeihez kapcsolódó tervezése, megvalósítási és értékelési 

elvárásokat 

 az EFI működésére vonatkozó pénzügyi és számviteli szabályokat (kiterjedve a pályázati 

elvárásokra/előírásokra is) 

 az EFI működéséhez kapcsolódó a horizontális szempontok érvényesítésére vonatkozó 

előírásokat 

 

Az EFI működése során keletkező elektronikus szakmai dokumentáció minimálisan az alábbiakra 

terjed ki kliensenként: 

 alap állapotfelmérő lap, 

 követési állapotfelmérő lapok, 

 a kliens által igénybevett, a pályázati támogatásból finanszírozott egészségfejlesztési 

szolgáltatások  

 a kliensek életmódváltó programokban való részvételének és eredményességének nyomon 

követése 
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Partnerségi munkacsoport 
 

Be kívánjuk vonni mindazokat a szereplőket, akik: 

 a kistérségben egészségfejlesztési tevékenységet végeznek, vagy tevékenységükhöz szorosan 

illeszkedik az egészségfejlesztés (alapellátás szakemberei, civil szervezetek, önkormányzatok, 

közoktatási intézmények) 

 akik olyan ügyfélkörrel/célcsoporttal dolgoznak, mely csoportok kiemelten kezelendők az 

egészségfejlesztés szempontjából (magasabb kockázatúak, és/vagy esélyegyenlőségi, 

hozzáférési szempontból hátrányos helyzetűek) (szociális ellátó rendszer, civilek, 

önkormányzatok) 

 az egészségfejlesztési aktivitások szempontjából fontos infrastrukturális feltétellel (pl. 

sportpálya, uszoda, klubhelyiség, stb.) rendelkeznek, melyek potenciális helyszínéül 

szolgálhatnak a programoknak 

 olyan piaci szereplők, akik esetlegesen további forrás biztosításával tudnak hozzájárulni az 

egészségfejlesztési tevékenységekhez (támogatásnyújtás, kereskedelmi 

kedvezménybiztosítás, munkahelyi egészségfejlesztési programfinanszírozás, stb.)  

A partnerségi munkacsoportba meghívást kapnak a potenciális érintettek. A munkacsoport ülésekre 

átlagosan negyedévente kerül sor. A konkrét időpontok a programok megvalósulásának üteméhez 

alkalmazkodnak, figyelembe véve a munkacsoport tagok részvételét egyéb programokban is.  

A munkacsoport ülések célja és feladat: 

 az információáramlás biztosítása, a koordináció segítése 

 a projekt keretében végzett tevékenységek, programok megvalósulásával kapcsolatos 

visszajelzés szervezett lehetőségének megteremtése 

 tudásmegosztás 

 a szereplők által végzett vagy tervezett programok közötti szinergiák feltárása, hatékonyságot 

javító együttműködések kialakítása, hatékony erőforrás felhasználás biztosítása 

 koordináció 

 

Az EFI, mint szervezeti egység strukturális hátteret biztosít ahhoz, hogy legyen egy dedikált szereplő a 

kistérségben, akinek célja és feladat a meglévő és jövőben tervezett egészségfejlesztési aktivitások 

összegyűjtése, nyomon követése, szakmai-módszertani támogatás nyújtása ezen programok 

tervezéshez, megvalósításához, értékeléshez. A pályázat során végzett aktív kommunikációs 

tevékenység eredményeként az érintettek megismerik az EFI működését, céljait, az EFI beépül a helyi 

gyakorlatba, mint olyan szereplő, akihez szakmai segítségért lehet fordulni.  

Az EFI ez irányú működése jelentősen elő tudja segíteni a kistérségen belül az egyes települések közötti 

információáramlást, a jó gyakorlatok terjesztését.  

A szereplők közötti kapcsolatok fejlődéséhez járulnak hozzá a különböző szakmai körökben végzett 

egészségfejlesztéshez kapcsolódó felkészítések (dohányzás, alkohol minimál intervenció, krízis 



 
68 

 

helyzetűek támogató szolgálatba irányítása, öngyilkosság megelőzés) melynek során a résztvevők 

egyrészt ismeretket kapnak, közös gondolkodási keretrendszert alakítanak ki, másrészt a találkozások, 

a szakmai célú együttlétek lehetőséget teremtenek egymás munkájának, kezdeményezésinek, 

lehetőségeinek, jobb megismerésére, az együttműködések létrejöttére, illetve elmélyülésére.  

Az EFI kapcsolattartás: 

 a kistérség településein élő lakosságra - közvetlenül illetve az alapellátáson, 

önkormányzatokon keresztül 

 az egészségügyi ellátó-rendszer tagjaira - alapellátás szakemberei (együttműködési 

megállapodás keretében) a kistérség egyéb egészségügyi szolgáltatói, valamint a kistérségen 

kívüli, de a kistérség egészségügyi ellátásában jelentős szerepet vállaló egészségügyi 

szolgáltatók 

 egészségvédelemmel, egészségfejlesztéssel is foglalkozó civil és egyházi szervezetekre 

 mindazokra a civil szervezetekre, akik tevékenységük, tagságuk révén segíteni tudják a 

célcsoport elérését, mozgósítását, motiválását.  

 helyi döntéshozókra 

 az egészségfejlesztésért felelős országos intézetre, mely szakmai fejlesztési és együttműködési 

kapcsolat tartalmi elemei: 

o az intézet által elkészített szakmai anyagok, modell-programok alkalmazása, közös 

fejlesztési programok megszervezése és lebonyolítása finanszírozás források 

rendelkezésre állása esetén 

o célzott monitorozási és értékelési projektekben való együttműködés 

o nemzeti egészségfejlesztési és helyi egészségpolitikák adatbázisához szükséges, 

rendelkezésre álló információk nyújtásával; 

o a hálózatba szerveződéshez, a működéshez szakmai támogatás nyújtása-fogadása, 

melynek során 

 az EFI részt vesz az Intézet által szervezett munkaértekezleteken és 

továbbképzéseken,  

 programjainak tervezésekor, megvalósításakor figyelembe veszi és 

lehetőségeihez képest alkalmazza az intézet által bemutatott legjobb 

gyakorlatokat 

 valamint használja az intézet szakmai portálján keresztül elérhető módszertani 

segédanyagokat és népegészségügyi kommunikációs anyagokat 

 a Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szervére (együttműködési 

megállapodás alapján) 
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Életmódváltó programok megvalósítása 

A lakosság állapotfelmérése és kockázat becslése során az alábbi vizsgálatok kerülnek elvégzésre: 

 a vélt egészségi állapot felmérése (a WHO által javasolt, az Európai Lakossági Egészségfelmérés 

2009-ben alkalmazott kérdőív segítségével) 

 családi anamnézis felmérése az elsőfokú rokonok keringési betegségeire vonatkozóan 

(szívinfarktus, stroke, magas vérnyomás betegség) és a megbetegedések életkor szerinti 

jelentkezésére vonatkozóan 

 a testmozgási szokások felmérése (az Európai Lakossági Egészségfelmérés 2009 vonatkozó 

kérdései segítségével), 

 a táplálkozási szokások felmérése (az Európai Lakossági Egészségfelmérés 2009 vonatkozó 

kérdései segítségével), 

 a dohányzási szokások felmérése (az Európai Lakossági Egészségfelmérés 2009 vonatkozó 

kérdései segítségével), 

 a naponta dohányzók körében a nikotinfüggőség felmérése (Fagerström-féle nikotinfüggőség 

teszt kérdőívvel) felmérése, 

 az alkoholfogyasztási szokások és az alkoholfüggőség felmérése (Alkoholfogyasztási 

Rendellenességek Azonosítási tesztje (AUDIT-10) kérdőívvel), 

 depressziós tünetek felmérése (Beck rövidített depresszió skála) 

 az ismerten cukorbetegek kivételével a 40 év felettiek körében a FINDRISC kérdőív magyar 

változatának felvétele, a ≥12 pontot elért személyek esetén orális glukóztolerancia-teszt 

(OGTT) végzése, (Adatlap 2-es tipusú cukorbetegség kockázatának felmérésére - Findrisc), 

 40 év felett szérum összkoleszterin, HDL-koleszterin, LDL-koleszterin és triglicerid szintmérés, 

 vérnyomásmérés, 

 boka-kar index számítás, 

 testtömeg mérés, 

 testmagasság mérés, 

 testtömeg-index (BMI) számítás, 

 haskörfogat mérés. 

 

A lakosság kockázatbecslésére több lépcsőben és helyszínen kerül sor.  

A saját kezdeményezésre, vagy az ellátórendszer szereplői által az EFI-be irányított lakosok kockázat 

becslése: 

 az EFI-közreműködésével megvalósuló szűrőnapokon, melyeken a kistérség valamennyi 

településén élők részt vehetnek  

 a kistérség településein megvalósuló programokon tervezett EFI-kitelepülésekkel  
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Ugyanakkor nagyon fontos azoknak a magas kockázat egyéneknek a felkutatása is, akiknek nincs 

pillanatnyilag még saját indíttatásuk vagy nincsenek az ellátórendszer látóterében. Irodalmi adatok és 

a tapasztalat alapján különösen hangsúlyos a 35-55 éves korosztály, és azon belül is elsősorban a férfiak 

megtalálása, bevonása. Ez a korosztály, aki legkevésbé fordul orvoshoz, hiszen még nincsenek komoly 

tüneteik, kialakult betegségeik, ugyanakkor kockázataik - életmódjuk függvényében - már jelentősen 

megemelkedtek. Ez a célcsoport sok esetben kevéssé motivált még, hiszen nincsenek panaszai, így 

különösen fontos, hogy lakhelyéhez minél közelebb próbáljuk megszólítani, olyan helyszínen, amit 

ismer, ami iránt bizalommal van.  

A legnagyobb egészségnyereség azoknál érhető el, akiknek még nincsenek orvoshoz fordulást okozó 

tüneteik, vagy más ismert krónikus betegségük, azonban megfelelő kockázatbecslés alapján már 

megállapítható a magas kockázatú csoportba tartozásuk. Az ő esetükben várhatóan még nincsenek 

maradandó károsodások, funkcióvesztések, így az ő bevonásuk életmódváltó programokba jelentős 

eredménnyel történhet az egészségi állapotuk megőrzése illetve fejlesztés révén. A célcsoportok 

elérése, aktív bevonása érdekében a kockázatbecslésbe be kívánjuk vonni a kistérségben dolgozó 

háziorvosokat, és civil szervezeteket.  

A rizikócsoportba tartozó, de orvoshoz még nem forduló célcsoportok nagy valószínűséggel elérhetők 

a tervezett települési-, kistérségi egészségnapok, szűrőnapok, Egészségsziget rendezvényeken, 

amelyeknek az állapotfelmérés, kockázatbecslésen, tanácsadáson túl élményekben gazdag aktív 

szabadidős-, kulturális közösségi programokon is részt vehetnek a kliensek. 

A kockázatbecslés és a hozzá kapcsolódón tanácsadás: 

 az együttműködő háziorvosi praxisokban,  

 az EFI közreműködésével megvalósuló szűrőnapokon, mely 5 betegségcsoportot érintően 

(keringési-, érzékszervi-, mozgásszervi-, szájüregi daganat-, dohányzás rövid intervenció) 

valamennyi település bevonásával,  

 a kistérség településein megvalósuló programokon való részvétel során (keringési betegségek 

kockázatára-, mozgásszervi megbetegedésekre irányuló szűrések)  

 

A fentieken túl a kialakított kockázatbecslő -, és értékelő informatikai rendszer, valamint a háziorvosi 

szakmai felkészítések szakmai és informatikai lehetőséget adnak a háziorvosoknak a praxisokba 

tartozók rendelőben való megjelenéséhez kapcsolódó kockázatbecslésre, az eredmény tükrében 

további vizsgálatok elrendelésére, a magas kockázati elemekhez tartozó, a kistérségben elérhető 

egészségfejlesztési programok ismertetésére, illetve a kiszűrt magas kockázatú egyének EFI-be 

irányítására.  

Technikai támogatásként ehhez a tevékenységhez meg kívánjuk teremteni a kockázatbecslő kérdőívek 

on-line kitöltésének feltételeit. A kiírásban szereplő kérdőívek módszertanilag kérdezőbiztost 

igényelnek. A kialakítandó web-es alkalmazást az EFI- üzemelteti, ugyanakkor elérhető a pályázati 

program megvalósításához csatlakozó együttműködő háziorvosok számára is. A kérdőívek kitöltésekor 

az adatok (a beteg megfelelő adatkezelési felhatalmazása alapján) az EFI adatbázisába kerülnek, a 

kockázat besorolást a program végzi el, elkerülve ezzel a tévedések lehetőségét, valamint csökkentve 

a kockázatbecsléshez szükséges időt.  
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Az informatikai megoldást különösen szükségesség teszi, hogy a szív-érrendszeri betegségek esetében 

a besorolási algoritmus nem egyszerű (Framingham és SCORE pontrendszer kiegészítve a haskörfogat, 

boka/kar index értékkel), papír alapú kérdőív esetében a kérdőív kitöltésétben segédkező szakember 

számára hosszabb időt venne igénybe a megfelelő, minden szempontot jól súlyozó besorolás.  

A háziorvosok számára is elérhető informatikai alkalmazás nagy segítséget jelent a dohányzás és 

alkohol minimál intervenciós feladatok ellátásban is. Ezekhez a háziorvos által is végzett 

tevékenységekhez szükséges a vonatkozó kérdőívek rendelésbe integrált kitöltési lehetőségének 

biztosítása. Ily módon nem csak a kampányszűrések során végzett kockázat besorolás alkalmával, 

hanem a standard ellátási tevékenységek során végzett minimál intervencióhoz kapcsolódva is 

lehetőség van a részt vevő betegek/kliensek nyomon követő rendszerbe kerülésére.  

A rendszerben kialakításra kerül egy olyan modul is, mely az egyes kockázati elemekhez kapcsolódóan 

a beteg kockázati szintjének megfelelő tanácsokkal tudnivalókat szedi össze, amit kinyomtatva a beteg 

meg is kap mindjárt a kérdőívek kitöltését követően. A tervezett alkalmazásban összeköttetés lenne a 

kockázatbecslés és a kistérségben elérhető egészségfejlesztési programok között, ami lehetőséget 

teremt a kockázati profilnak megfelelő keresésre-leválogatásra az elérhető programok között. Így a 

beteg azonnal számára megfelelő és ténylegesen elérhető „étlapot” kap az életmód váltásának 

támogatásához.  

Az informatikai támogatás nélkülözhetetlen ahhoz, hogy széles körben, jó eléréssel legyen végezhető 

a kockázatbecslései tevékenység. A papír alapú megoldások kellően nagy számban végzett 

kockázatbecslések (ezres nagyságrend) esetében jelentős költséget és logisztikai feladatot 

jelentenének, nagyban megnövelnék a kérdőív kitöltésének idejét, az értékelés hibaszázalékát, a 

felesleges ismételt kitöltéseket, valamint nagy erőforrásokat igényelne a papír alapú adatok utólagos 

rögzítés (melyben nem elhanyagolható mértékű hibalehetőség is rejlik). Az informatikai alkalmazás 

létrehozásának elmaradása esetén nem csökkennének a pályázati program megvalósításához 

szükséges források, csak azok nyomdai és postai vagy egyéb szállítási költség, emberóra – 

adatrögzítéshez, feldolgozáshoz, nyomon követéshez – soron kerülnének felhasználásra, sokkal 

esetlegesebb szakmai eredménnyel.   

A kockázatbecslő kérdőívek adatainak adatbázisban rögzítésével lehetőség nyílik az EFI számára, hogy 

az életmódváltó programjainak tartalmi és kapacitás tervezését valós adatokra építve tehesse meg.  

Az elektronikus adatkezelés lehetővé teszi az után követéses értékelést, vagyis ugyanazon beteg 

esetében 1-2 év múlva kitöltött kérdőívek esetében egyszerűen összehasonlíthatóak a két időpont 

között adatok, megállapítható, hogy az igénybevett szolgáltatások programok hatására változott-e és 

ha igen mennyiben a beteg egészségmagatartása és ehhez kapcsolódó kockázati szintje.  

A hosszmetszeti vizsgálatok, elemzések mellett az alkalmazás létrehozása és bevezetése 

nagymértékben szolgálja a fenntarthatóságát is a programnak, tekintve hogy a fenntartási időszakban 

is jelentősen csökkenti a tevékenység végzéséhez szükséges emberi erőforrás igényt és ezzel az ehhez 

kapcsolódó költségeket is.  

A kliensek életmódváltó programba fogadását az EFI végzi és dokumentálja. A projekt keretében 

végzett kommunikációs tevékenység egyik hangsúlyos célja, hogy a potenciális végpontok (alapellátás, 

a terület ellátásában érintett egészségügyi intézmények, szociális ellátórendszer tagjai, 
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önkormányzatok és intézményeik, civilek, közoktatási intézmények, stb.) szakembereit 

megismertessük a: 

 kistérségi egészségfejlesztési programmal 

 ezen belül is hangsúlyosan az EFI céljaival, feladataival, az által nyújtott vagy szervezett 

szolgáltatásokkal 

 valamint a kistérségben elérhető egészségfejlesztési programokkal 

 

Az informálás célja, hogy ezek a szakemberek megfelelő hatékonysággal tudják segíteni a potenciális 

kliensek irányítását, valamint hogy saját kezdeményezéseikkel, programterveikkel csatlakozni tudjanak 

a kitűzött célokhoz, programokhoz.  

Az EFI alapfeladatai közé tartozik a kliensek programokon való részvételének nyomon követése, az 

egészségi állapotuk, kockázati státuszukban bekövetkező változások mérése, értékelése. 

A nyomon követési, értékelési feladat alapvető fontosságú ahhoz, hogy az EFI be tudja tölteni 

módszertani és szakmai támogató szerepkörét az egészségfejlesztésben tevékeny partnereknél.  

Az EFI a kistérségben egészségfejlesztési tevékenységet végző intézményekről, civil szervezetekről az 

alábbi adatokat gyűjti és jeleníti meg:  

 a szervezet neve,  

 székhelye,  

 levelezési címe,  

 telefonszáma, e-mail címe,  

 vezetőjének neve, beosztása, elérhetőségei,  

 a programot megelőző 1 évben, illetve a program megvalósítása során végzett 

egészségfejlesztési projektjeinek rövid leírása: célcsoport, célok, megvalósítás alatt álló, illetve, 

megvalósított tevékenységek, helyszín, időpont, amennyiben releváns és van adat a bevont 

lakosok száma, eredmények, dokumentáció elérhetősége. 

 

A fenti adatokat az EFI jelentik az egészségfejlesztésért felelős országos intézetnek, az országos intézet 

által meghatározott időközönként, tartalommal és formában. Külön meghatározás hiányában évente, 

excel formátumban a fenti adattartalommal.  

A fenti adatokon túlmenően a gyakorlati használhatóság érdekében (amennyiben és ahol lehetséges) 

az EFI adatot gyűjt: 

 a programok tartalmáról 

 a programok elérhetőségéről 

 az egyes programokon való részvétel feltételeiről (tagság, részvételi vagy tagsági díj, stb.) 

 a programokon való részvételhez szükséges felszerelésekről, egyéb technikai feltételekről 
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Az EFI keretében két beteg klub kerül kialakításra: 

 cukorbetegek és 

 a szív-érrendszeri betegek számára.  

 

A klubok alapvető célja, hogy azoknak a betegeknek, akik krónikus betegséggel kell, hogy éljék az 

életüket segítsünk: 

 a betegség tudattal való megküzdésben, a krónikus betegség okozta kapcsolat beszűkülés, 

izoláció elkerülésében 

 a lehető legjobb életminőség elérésében  

 a betegség kimenetelét alapvetően befolyásoló gyógyszeres terápia megtartásában valamint 

a szükséges életmódváltás megvalósításában 

 lehetőséget teremtsünk ahhoz, hogy sorstársaktól kaphassanak a betegek pszichés 

támogatást, segítséget, életmódi ötleteket 

 erőt adó, motiváló társakat találjanak az életmódváltó programjuk megvalósításához 

 javuljon az egészségügyi szakemberekkel való kommunikációjuk hatékonysága azzal, hogy 

megfelelő idő és biztonságos közeg áll rendelkezésre az elmélyültebb, interaktív 

beszélgetésekre 

 

Lakosságösztönző programok 

A lakosságösztönző programok szervezését, koordinálását az EFI-munkatársak tudatos tervezéssel, 

széles partnerségi együttműködésben, folyamatos lakossági kommunikációval és 

egészségkommunikációval, a különféle motivációs eszközök és módszerek együttes alkalmazásával, 

valamint átlátható adminisztrációval végzik.        

A folyamatosság különösen fontos az ösztönzés, motiválás esetén, mert egyrészt a motiváció 

dinamikája miatt a hatás – különösen egy-egy egyén tekintetében - viszonylag rövid időn belül lecseng, 

ezért újabb impulzusra van szükség, másrészt mert minden egyes ilyen jellegű programmal bővül a 

motiváltak köre, aminek eredményeként növekszik a célcsoportok körében a bevontak aránya.   

Alapvetően kétirányú motivációt, ösztönzést tervezünk: 

 Élményekben gazdag, személyes részvétellel megvalósuló lakossági programokat, melyek 

célja, hogy a lakosság/célcsoportok minél szélesebb köre megismerhesse az EFI-t, az ott 

dolgozó szakembereket, az EFI célját, az iroda nyújtotta lehetőségeket, szolgáltatásokat, a 

célcsoportok számára „térítésmentesen” elérhető hasznokat, keltse fel az érdeklődést az 

egészséges életmóddal, a szűrésekkel, az önvizsgálatokkal, egyéni szerepvállalással 

kapcsolatban. Legyen lehetőség tanácsadásra. Fontos, hogy az adott program olyan 

programelemekből álljon, melyek helyi kötődéseket is figyelembe vesznek (pl. helyi háziorvos, 

háziorvosi asszisztens, helyi kulturális műsorok, helyi szakemberek, stb.). Célunk, hogy ezek a 

rendezvények olyan összefogással valósuljanak meg, amelyben részt vesznek az érintett 

települések polgármesterei, települési és kisebbségi önkormányzatai, közintézményei, 

sportegyesületei, beteg-, és nyugdíjasklubjai és egyéb civil szervezetei, önkéntes szervezők.  
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o A tanácsadásokat végző egészségügyi személyek kiválasztásakor döntően az érintett 

települések háziorvosai, szakorvosai és szakdolgozói bevonására törekszünk két okból 

is. Egyrészt a résztvevők nagyobb bizalommal fordulnak az általuk is ismerős 

szakemberekhez, másrészt az egészségügyi személyzet bevonásával a szűrési 

eredmények közvetlenül „csatornázódtak be” az EFI-be.  

o Az országos eredmények azt mutatják, hogy az ilyen jellegű programokon főként a 35-

64 éves korosztály - 69-70%-a nő – vesz részt. Ezt szem előtt tartva a korai halálozás 

miatt veszélyeztetett 35-55 év közötti férfiak megszólítására, motiválására tudatosan 

törekszünk mind a szervezés, mind a megvalósítás során. Az ilyen típusú 

rendezvényeket a lakosság kifejezetten szereti, és nagy számban részt is vesz azokon, 

ezért hatékony motivációs eszköznek tekintjük. 

 Figyelemfelkeltő, részvételre ösztönző, egészségüzeneteket-, és információkat közvetítő 

kommunikációs eszközök, módszerek alkalmazása. Ide soroljuk a helyi-, és kistérségi médiával 

való szoros kapcsolattartást, az internet, különféle rendezvények, egyéb alkalmak, események 

biztosította lehetőségeket. Fontos motivációs eszköznek tekintjük továbbá a rövid, érthető, 

hasznos egészségüzeneteket, „pozitív egészség-érzéseket, gondolatokat” közvetítő színes, 

attraktív plakátokat, tájékoztató kiadványokat. 

Fontos leszögeznünk, hogy önmagában csak a motivációs, ösztönző programok rövid ideig és alacsony 

hatásfokkal működnének. Az EFI épp ezért ezeket a motivációs programokat arra használja, hogy minél 

nagyobb arányba vonja be a célcsoportokat a szintén az EFI koordinációjában és közreműködésével 

megvalósuló település, kistérségi életmódváltó-programokba.    

Az EFI-nek kiemelkedő szerepe van abban, hogy a kistérségben végzett szűrési tevékenységeket mind 

időben, szervezettségben, mind szakmai tartalomban szervezze, koordinálja, ezzel is elősegítve a 

szűrések eredményességét, hatékonyságát, a célcsoport minél jobb elérését és a résztvevők után 

követését. 

Az EFI együttműködési megállapodásban rögzített kapcsolatot tart és szorosan együtt működik a 

területen működő népegészségügyi szakigazgatási szervvel (ÁNTSZ).  

 

Szűrések és kockázatbecslés (tanácsadás) 

A szűrések és a tanácsadások az együttműködő háziorvosok, szakorvosok, házi orvosi asszisztensek, 

szakasszisztensek, dietetikusok, egyéb szakemberek részvételével történnek.  

A szűrésekre intenzív és célzott mozgósító kampányt követően kerül sor. A keringési szűrésekhez 

kapcsoltan kerülnek megszervezésre a további, választható szűrések is. 

A szűrések szervezési módszertanában és helyszíneinek kiválasztásában törekedtünk arra, hogy 

lehetőség szerint minél több olyan embert érjünk el, aki nincs az egészségügyi ellátórendszer 

látóterében, ugyanakkor feltételezhetően többféle kockázattal is rendelkezik.  

Ennek érdekében: 
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 kerülnek a szűrések munkaidőn kívül megszervezésre, hogy az aktív dolgozó középkorúak, 

(főleg a férfiak) számára is külön probléma nélkül elérhető legyen. 

 a háziorvosok bevonásával és kitelepülő szűrésekkel biztosítani tudjuk, hogy a lakóhelyhez 

legközelebb legyen elérhető a szűrés, ne jelentsen problémát a közlekedés 

 a szűrések együtt zajlanak a mozgásszervi szűrésekkel, hogy egy megjelenéssel több 

indikációban is részt vehessen a kliens szűrésen 

 

A szűrések során megtörténik a résztvevők: 

 családi anamnézisének felmérése elsőfokú rokonok keringési betegségeire (szívinfarktus, 

stroke, magasvérnyomás betegség) és a megbetegedések életkor szerinti jelentkezésére 

vonatkozóan 

 keringési betegségek tekintetében potenciálisan kockázatot hordozó életmódi szokások 

kérdőíves felmérése: 

o a testmozgási szokások 

o a táplálkozási szokások  

o a dohányzási szokások a naponta dohányzók körében a nikotinfüggőség felmérése  

o az alkoholfogyasztási szokások és az alkoholfüggőség felmérése 

o a cukorbetegség kialakulási kockázatának kérdőíves felmérése 40 év felettiek körében  

 a kockázatok felmérését kiegészítő fizikális vizsgálatok a szűrés során: 

o vérnyomásmérés, 

o boka-kar index számítás, 

o haskörfogat mérés  

o testtömeg mérés, testmagasság mérés, testtömeg-index (BMI) számítás, 

o testzsír % mérés 

 a kockázat felmérések függvényében a résztvevők további vizsgálatokra kerülnek beutalásra 

 a cukorbetegség kockázat becslés során 12 pontot vagy annál többet elért személyek esetén 

orális glukóztolerancia-tesztre  

 40 év felettiek szérum összkoleszterin, HDL-koleszterin, LDL-koleszterin és triglicerid szint 

mérésre 

 szakorvosi vizsgálatra 

 

A szűrés és kockázatbecslés mindene esetben kiegészül tanácsadással. A kockázat becsléshez 

kapcsolódóan minden kliens a saját kockázati állapotának megfelelő életmódváltási tanácsokat kap. 

Dohányzás és problémás alkohol fogyasztás esetében minimál intervencióra is sor kerül a szűréshez 

kapcsolódóan. Az általános tanácsok kiegészülnek a kliens számára helyben elérhető életmódváltást 

támogató, a kliens kockázati állapotának megfelelőn célzott szolgáltatásokra, programokra 

vonatkozó információkkal. Ezeknek a szolgáltatásoknak az azonnali és személyre szabott nyújtását az 

e célra kialakított informatikai alkalmazás teszi lehetővé.  

A dohányzással kapcsolatos rövid, vagy más néven minimál intervenció jelenti a leszokás támogatás 

első szintjét, mely legszélesebb körben alkalmazható, tekintve hogy kevésbé időigényes, mint a 

programszerű leszokás támogatás és az esetek egy részénél önmagában megfelelő lehet. További 

fontos célja a minimál intervenciónak, hogy bevezetheti a későbbi második szintű programszerű 

leszokás támogatást.  
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A minimális vagy rövid intervenció magában foglalja: 

 az eseti tanácsadást,  

 a dohányzásról történő beszélgetést,  

 a leszokással kapcsolatos motiváció erősítését.  

 

Az intervenció időtartama (minimálisan 3 perc), mely időtartam beleférhet a szokványos betegellátási 

szituációk időkeretébe, nem igénylenek külön szervezést, ugyanakkor szem előtt kell tartani, hogy az 

intervenció hossza egyenesen arányos annak hatásosságával. A minimál intervenció egyénre szabott 

kell, hogy legyen, így az adott helyzetben az adott dohányos részére nyújtott tanácsadást számtalan 

tényező befolyásolhatja: az egyén leszokás melletti elkötelezettsége, milyen mértékben fogadja el a 

tanácsadást, korábbi leszokási kísérletek során szerzett tapasztalatok. A felkészítés során külön 

hangsúlyt helyezünk annak felismerésére, hogy melyik páciens esetében érdemes az intervenció idejét 

növelni, mert nyitottsága, motiváltsága jól reagál illetve megvan a továbblépéshez. 

A minimál intervenció módszertanilag az 5-As magatartás tanácsadási keretrendszerre épül 

(ask/assist/asses/advise/arrenge). 

A minimál intervenció a következő elemeket tartalmazza: 

 dohányzási szokásokat és nikotinfüggőség mértékét rögzíteni kell az egészségügyi 

dokumentációban – külön figyelmet kell fordítani azokra, akik korábban dohányoztak, de már 

leszoktak. Az ő esetükben fontos a relapszus-prevenció, a folyamatos megerősítés, támogatás. 

(ASK) 

 a dohányzás abbahagyására történő tanácsadás: (ADVISE) 

o javasolni kell a leszokást  

o dohányzással összefüggésbe hozható betegségben szenvedő, jelenleg is dohányzó 

betegek esetében ki kell térni a betegség és a dohányzás kapcsolatára 

 a dohányos leszokás melletti elkötelezettségének felmérése: (ASSES) 

o cél azoknak az azonosítása, akik hajlandók a közeljövőben (pl. egy hónapon belül) 

abbahagyni a dohányzást, első lépésben ezekre a páciensekre kell fokozott figyelmet 

fordítani 

o akik még nem készek a dohányzás abbahagyására, bíztatni kell a leszokás 

megfontolására, jelezve számukra, hogy későbbi találkozásokkor vissza fogunk térni a 

kérdésre - a páciens dohányzási helyzetével történő foglalkozásnak a lehető 

leggyakrabban, de évente legalább egy alkalommal meg kell történnie.  

 nyomtatott anyagok átadása – a pályázat keretében elkészül egy olyan kiadvány, mely 

tartalmazza a dohányzásról való leszokáshoz kapcsoló legfontosabb információkat (kockázatok 

célok, módszerek, elérhető támogató szolgáltatások, gyógyszeres támogatásra vonatkozó 

információk, motivációs elemek) (ASSIST) 

 a gyógyszeres terápia és/vagy pszichés támogatás felajánlása, megfelelő motiváltság esetén az 

EFI által szervezett leszokás támogató csoportba irányítás (a szóbeli felajánlás kiegészül a 

kiadványban rögzített információkkal, mely segíti a későbbi megfontolás utáni döntések 

megvalósítását a kliens számára)(ASSIST) 

 szükség és elérhetőség esetén leszokási centrumba történő irányítás (ASSIST) 

 nyomon követés: ismételt mérés, leszokás kezdeményezés, eddigi viselkedés megerősítése, 

további tanácsadás szükség szerint (ARRENGE) 
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A dohányzás leszokás támogatásának intézményes hátterét a Tüdőgondozók tudják leginkább 

biztosítani, mely szerepük várhatóan jelentősen meg fog erősödni a TÁMOP 6.1.2/11/4 pályázati 

konstrukció mind két komponensének megvalósulását követően. Az EFI fenntartó működtetése során 

számítunk ezeknek  pályázatoknak a sikeres megvalósulásaként megerősödő intézményes dohányzás 

leszokás támogatási lehetőségekre, módszertani támogatásra.   

A páciens követése - mely valamennyi leszokási tevékenység szerves része, így minimál intervenció 

esetében is indokolt – az EFI által történik meg az e célra létrehozott informatikai alkalmazás 

segítségével. A kliens folyamatos támogatását ugyanakkor az ellátó személyzet tudja biztosítani 

legeredményesebben, melynek része a tartós absztinencia esetén a siker méltatása, kudarc esetén 

bátorítás, újabb leszokási kísérlet kezdeményezése, az esetleges felmerülő kérdések megbeszélése.  

A minimál intervenció végzésében mindenkire számítunk, aki a betegekkel rendszeresen találkozik, az 

ellátórendszer bármely szintjén. Ennek érdekében mind a település szakorvosait, asszisztenseit, mind 

az alapellátásban dolgozó háziorvosokat, asszisztenseket és védőnőket megismertetjük a minimál 

intervenció céljával és eszközeivel.  

Minimál intervenciót a szűrőnapok, települési rendezvények, egészségnapok alkalmával is végzünk 

szakorvosok bevonásával, melyet minden esetben tanácsadással, szakorvoshoz irányítással egészítünk 

ki. 

A Magyarországon kezelésben, gondozásban lévő kb. 30-35.000 alkoholbeteg és a kb.700.000 becsült 

alkohol-függő számának összevetése azt jelzi, hogy a kezelés iránt igény csak a valóban problémás ivók 

számának töredékében jelentkezik. Ezen túl a kezelési igény általában súlyos egyéni és közösségi 

problémák felbukkanása idején jelenik meg, vagyis a kezelésbe kerülő alkohol-problémás személy 

későn, már súlyos egyéni károkat elszenvedve és közösségi károkat okozva kerül kezelésbe, 

gondozásba vételre. Az egészségügyi és szociális szolgáltatások személyzete általában nem kellően 

érzékeny az alkohol-probléma megjelenései iránt, gyakran nem rendelkezik megfelelő információval 

vagy készség-szinten alkalmazható módszerekkel a beavatkozáshoz. Nem él a hazai ellátórendszer a 

korai intervenció és kezelésbevétel eszközeivel. 

 „Az egészségügyi alapellátás jelenlegi passzivitása az alkohol-probléma kezelésében nem tartható 

fenn, a háziorvosi, védőnői tevékenység részét képező preventív, korai diagnosztikai és kezelésbe vételi 

módszerek a leghatékonyabbak a forrás-hasznosulást és a nyújtott ellátások hozzáférhetőségét 

tekintve.” 

„Az alkohol-probléma hatékony kezelése emiatt elképzelhetetlen a szociális intézményrendszer aktív 

közreműködése nélkül, a szociális intézmény-háló és az egészségügyi ellátórendszer együttműködése 

az alkohol-probléma kezelésének egyik kulcs-mozzanata. A hatékony helyi együttműködések 

hozzájárulnak az egyéni és közösségi károk enyhítéséhez, az alkohol-betegek és családjuk, környezetük 

megfelelő kezeléséhez, gondozásához (családsegítő központok, gyermekvédelmi intézmények, 

gyermekjóléti intézményrendszer, közösségi addiktológiai ellátások).”  

„Az egészségügyi alapellátásban a minimális intervenció (minimal intervention v. brief intervention) 

gyakorlata alig terjedt el, a háziorvosok többsége nem törekszik aktívan a problémás ivók vagy 

alkoholbetegek azonosítására, tanácsadásra az ivással kapcsolatosan, holott ezeknek a hatásossága 
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bizonyított és tömeges alkalmazásuk társadalmi szinten is képes lehet az alkohol-probléma 

kiterjedtségét befolyásolni”  (Alkoholstratégia 2009.) 

A fentiekben vázolt kedvezőtlen jelenlegi helyzet kistérségünkben sem alakul másképpen.  

Az ellátórendszer szereplői nincsenek felkészülve az alkoholbetegek illetve problémás ivók 

problémájának kezelésére, nincsenek megfelelő készségeik, ismereteik. Ezért a pályázati program 

keretében a kistérségben dolgozó háziorvosokat, háziorvosi asszisztenseket és védőnőket fel 

kívánjuk készíteni a problémás ivók kiszűrésére, és a korai minimál intervenció végzésére. A 

felkészítés során megismertetjük őket a minimál intervenció céljával, módszertanával, a kapcsolód 

szűrési eljárásokkal (CaGe, Audit), motivációs technikákkal, az elérhető támogató szolgáltatásokkal. A 

felkészítés nem csak ismeret átadására szorítkozik, hanem készségfejlesztési részt is tartalmaz 

elsősorban kommunikációs és motivációs területeken.  

A programszervezés, felkészítés során építünk az 2009-ben indult PHEPA projekt eredményeire, 

tapasztalataira. Az akkor program nagyon hasonló céllal indult – azzal a különbséggel, hogy ott izoláltan 

csak az alkohol betegek, problémás ivók kiszűrésére, kezelésbe irányítására fókuszáltak.  

Az alapellátás bevonásával végzendő minimál intervenció elsődleges célcsoportja az ún. problémás 

ivók, akik még nem függőek ugyan, de rendszeresen fogyasztanak nagyobb mennyiségű alkoholt. A 

már egyértelmű szomatikus addikcióval élők kezelése alapvetően nem alapellátási feladat, az 

elsődleges kezelést addiktológiai kompetenciába tartozik, a megvonást követően a gondozás, nyomon 

követés, támogatásban lehet az alapellátásnak komoly szerepe.  

A rövid (minimál) intervenció korlátozott ideig tartó stratégia, mely a különböző típusú alkohol-

fogyasztókkal való konzultációra bizonyítottan alkalmas. A módszer alkalmazásával a kockázati és 

problémaivók alkoholfogyasztása csökkenthető, a módszer alkalmas továbbá a függő 

alkoholfogyasztók addiktológiai kezelésre történő motiválásra. 

A minimál intervenció módszertanilag az 5-As magatartás tanácsadási keretrendszerre épül 

(ask/assist/asses/advise/arrenge). A rövid intervenció egyes elemei a kiírásban szereplő AUDIT 

kérdőívben elért pontszámokhoz kötődnek: 

 mérés: alkoholfogyasztási szokások mérése kérdőívvel,  

o bementi mérés és nyomon követés részeként is   

o magas kockázatúaknál (8-15 pont) kétévente 

o ártalmas ivóknál (16-19 pont) folyamatosan, és laborvizsgálatokkal is kiegészíthető 

 

 tanácsadás: 

o Absztinensek: a viselkedés megerősítése.  

o Alacsony kockázatúak (a kérdőíven 8 pontnál kevesebbet elértek): felvilágosításban az 

alkohol fogyasztás veszélyeiről és káros hatásairól 

o Magas kockázatúak (8-15 pont) visszajelzés az állapotról és a kockázatokról, a 

csökkentés szükségességnek egyértelmű megfogalmazása 

o Ártalmas ivás (16-19 pont): egyszerű tanácsadás és rövid konzultáció – segítő és követő 

szolgáltatások ismertetése, folyamatos monitorozás 

o Alkoholfüggőség valószínű (20 pont felett): szakellátásba irányítás 
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 támogatás: 

o önsegítő csoportba irányítás 

o nyomtatott tájékoztató anyagok átadása 

o szakorvosi ellátás megajánlása 

 

 célkitűzés, motiváció 

o egyszerű, belátható és konkrét belátható célkitűzések tétele és közös elfogadása 

azoknál, akiknél szükséges a fogyasztás mérséklése (8 pont felett) 

o motiváció kialakítás 

 

 nyomon követés 

o magas kockázatúaknál kétévente, ártalmas ivók esetében folyamatosan 

o alkoholfüggők esetében szakorvosi ellátás mellett 

 

A problémás ivók korai kezelésbe irányításának hatékonyságát szeretnénk növelni a túlzott 

alkoholfogyasztás következményeit, és a változtatást segítő gyakorlati tanácsokat is tartalmazó 

kiadvánnyal, melynek célja, hogy a problémájukkal szembe nézni nyilvánosan nem tudó, hárító 

betegek, valamint az érintett családtagok is haza vihessenek olyan információkat, melyek segítséget 

jelentenek, ha mégis segítséget kérnének. Ennek megfelelően a kiadványt elérhetővé kívánjuk tenni 

olyan helyeken is, ahol „véletlenszerűen” is találkozhat vele a célcsoport, pl. váróhelyiségekben, 

önkormányzatoknál, stb.  

A krízis helyzet külső események hatására kialakult lélektanilag kritikus állapot, mivel a személy 

egyfelől kénytelen a veszélyeztető körülményekkel szembenézni, és ezeknek fenyegető közelsége 

számára aktuálisan mindennél fontosabbá válik, ugyanakkor az adott időben a veszélyeket sem 

elkerülni, sem pedig szokásos problémamegoldó eszközeivel, illetve energiájával megoldani nem 

képes.  

A krízist provokáló események közül a legjelentősebbek a különféle kapcsolati konfliktusok, valamint a 

számunkra fontos személyek vagy más, érzelmileg fontos dolgok elvesztése (ezek az ún. 

tárgyvesztések), valamint az egzisztenciális bizonytalanság illetve ellehetetlenülés.  

A krízist kiváltó behatásra a személyiségben, az első szakaszban készenléti állapot alakul ki. A fenyegető 

helyzet szorongást kelt, majd a szorongás hatására megkezdődik a "raktáron lévő" problémamegoldó 

eszközök mozgósítása annak érdekében, hogy sikerüljön visszaállítani a megbomlott érzelmi és 

kognitív egyensúlyt. Ebben a szakaszban nem igényel különösebb beavatkozást a krízishelyzet, ha 

megoldási stratégiák eredményre vezetnek. Ha az alkalmazott probléma-megoldási stratégia nem 

vezet eredményre, a krízishez vezető út második szakaszához érkezünk. A feszültség tovább nő, és amíg 

az első szakaszban alkalmazott "küzdelmünket" (coping) bizonyos következetesség és begyakorlottság 

jellemzi, ebben a szakaszban fokozatosan felbomlik ezek összerendezettsége, és helyüket - immár nem 

automatikusan, hanem aktív erőfeszítés révén - új eszközök váltják fel. A konstruktív megoldás helyett 

egyre több kapkodás, következetlenség jellemzi a próbálkozásokat, és a feszültség szintje tovább 

emelkedik. A harmadik szakaszban a személyiség újabb eszközöket próbál bevetni a helyzet kezelésére 

ám ekkor már a hibás (eredménytelen) probléma-megoldási kísérletek mintegy önálló életre kelnek. 

Inkább súlyosabbá teszik, semmint javítanák a kialakult helyzetet. A krízishelyzet természetesen még 

ebben a szakaszban is megoldódhat. Megszűnhet maga a kritikus helyzet a külső körülmények 
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változása folytán, vagy pedig a személyiség "minősíti át" a helyzetet esetleg módosítja eredeti céljait. 

Ha ezek a "sürgősségi intézkedések" sem vezetnek megoldáshoz, a személyiség 

alkalmazkodóképessége a negyedik szakaszban végképp kimerül, megindul a személyiség felbomlása, 

illetve egyértelműen destruktív magatartásminták (pl. öngyilkossági kísérlet, agresszió stb.) jelennek 

meg. Veszélyes körforgás alakul ki, ha a személyiség reparatív erői - önmagukba vagy külső segítséggel 

- nem képesek visszafordítani a folyamatot és helyreállítani a megbomlott egyensúlyi állapotot. 

A pályázati program keretében elsődleges célcsoportunkat azok a krízis helyzetben lévő személyek 

jelentik, akik nem képesek a krízishelyzetük megoldására annak első vagy második szakaszában. 

Ezekben az esetekben nagyon fontos a további szétesés megelőzése, a destruktív magatartás minták 

kialakulásának megelőzése. Ehhez szükség van külső segítségre is, melyet a krízishelyzetben lévő nem 

biztos, hogy felmér, illetve hogy képes önállóan segítséget keresni.  

Ezért nagyon fontos, hogy a krízis helyzetben lévő emberrel potenciális hivatalból találkozó 

szakemberek (munkaügyi központ, egészségügyi alapellátás, védőnők, szociális alapellátás, 

önkormányzati dolgozók (pl. segélyosztók), rendőrség, polgárőrség, stb.) megfelelő ismeretekkel 

rendelkezzenek a beavatkozást igénylő helyzetek felismerésében, a rendelkezésre álló 

támogatószolgáltatásokról, azok elérhetőségéről is. Általában a nehézséget nem az jelenti, hogy 

azonosítsuk a krízishelyzetben lévőket, hanem annak differenciálása, hogy a krízist megélők közül kinek 

van segítsége külső támogatásra, és ki az aki meg tudja oldani maga is a krízishelyzetet. Ha a támogató 

szolgálatba irányítás túl széles kört érint, úgy elégtelenné válnak az amúgy is szűkös támogató 

szolgáltatási kapacitások, míg ha túl szűk kört, úgy sok rászoruló nem kap kellő segítséget, vagy csak 

nagyon későn, súlyos állapotban.  

Ezért pályázatunk keretében kialakításra kerül az a jelző és intervenciós rendszer, ami azonosítja a 

potenciális szakemberek körét, meghatározza kompetencia szintjüket, összegyűjti a kistérségben lévő 

támogató szolgáltatásokat és azok elérhetőségét. A kialakított rendszer egyeztetésre és elfogadásra 

kerül minden érintett intézménnyel. 

A rendszer kidolgozását követően az érintett szakembereknek felkészítést tartunk a krízishelyzetben 

lévő emberek állapotának megítéléséhez szükséges ismeretekről, a támogató szolgáltatásokról és 

arról, hogy ki-ki a maga területén mit és hogyan tehet, milyen intervenciós lehetőségei vannak, és 

azokkal hogyan tud élni. A felkészítés kiterjed bizonyos krízis intervenciós alapkészségek elsajátítására 

is. 

A felkészítésen túl készítünk egy olyanok is kiadványt is, ami összefoglalja a rendelkezésre álló 

támogató szolgáltatásokat, azok elérhetőségeit is. A kiadvány célja, hogy akár a krízishelyzetben lévő 

személy, akár hozzátartozója számára otthon is kéznél lévő gyakorlati segítséget adjunk, a krízis kritikus 

voltának megítélésében, abban hogy kihez, hova fordulhatnak segítségért. A kiadvány szükségességét 

aláhúzza, hogy a krízishelyzetben lévő ember sok esetben nincs abban az állapotban (beszűkült tudati 

állapot, krízis regresszió), hogy szóbeli információkat promt feldolgozzon, megjegyezzen. Ugyanakkor 

az írott információkat többször előveheti, megmutathatja családtagnak, barátnak, kérhet tőlük 

gyakorlati segítséget, pl. egy bejelentkezéshez.  

Kezdeményezzük az önsegítő tevékenységek megalapozását és a már létező önsegítő tevékenységek 

támogatását.  
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Hazánkban a depresszió és az öngyilkossági veszélyeztetettség felismerésének, megelőzésének és 

kezelésének rendkívül nagy népegészségügyi jelentősége van. A lakosság mintegy 7,6%-a szenved 

súlyos depressziós tünetektől. A betegség megnehezíti a személy, a kisebb közösségek, és a családok 

életét. Nem csupán súlyos lelki szenvedések forrása, de testi fájdalmakat, tüneteket is okoz, illetve 

csökkenti a munkaképességet. A nem megfelelően kezelt depresszióra vezethető vissza az 

öngyilkosságok jelentős része. A depresszió felismerése, kezelése tehát az öngyilkosság megelőzésének 

egyik leghatékonyabb eszköze. (OSPI bemutatkozó anyag, SE Magatartástudományi Intézet 

koordinációjával) 

Fentiek alapján az öngyilkosság megelőzéséhez elsődlegesen a fel nem ismert depresszió esetek 

mielőbbi feltalálására, és a felismert esetek ellátásra törekszünk.  

A fel nem ismert depressziós betegek azonosításának kulcsszereplői az alapellátás szakemberei, 

háziorvosok, asszisztensek, védőnők. A program központi eleme az ő felkészítésük a depresszió korai 

felismerésére, valamint arra, hogy hogyan tájékoztassák betegeiket a depressziós zavarról és annak 

kezeléséről.  

Az alapellátásban dolgozók munkájának segítése, valamint a szűrések kiterjesztése érdekében a 

kockázatbecslő informatikai rendszerbe a kötelezően előírt kérdőívek mellé be kívánjuk illeszteni a 

depressziós tünetek felmérése a rövidített Beck depresszió skálát.  

Az alapellátás felkészítése kiegészül a helyi média fogékonyságát erősítő porgrammal, melynek célja 

a média szerepének és felelősségének tudatosítása az öngyilkosságok kommunikációja során. Az 

érzékenyítés során felhasználjuk a média- és hírközlési biztos ajánlástervezetét az öngyilkosságok 

médiában történő megjelenítéséről. 

A pályázati program egyik legfontosabb az egészségügyi ellátórendszerben, ezen belül is hangsúlyosan 

az alapellátásban dolgozók kompetenciáinak és ismereteinek fejlesztése az egészségfejlesztés, 

prevenció területén.  

A fejlesztés szükségességét több dolog adja: 

 az orvos és nővér képzés területén nem kellően hangsúlyos a nem eszközös vizsgálatra épülő 

egészségfejlesztési technikák tanítása 

 különösen kevés információs, képzés terjed ki az ezek végzéséhez szükséges kommunikációs, 

motivációs, konfliktus/ellenállás kezelési és magatartás terápiai ismertek és készségek 

fejlesztésére 

 különösem igaz ez az idősebb korosztályok esetében, akik a háziorvosok körében 

felülreprezentáltak 

 az egészségfejlesztéshez kapcsolódó ismeretek, módszerek dinamikusan fejlődnek, így a 

megszerzett tudást is érdemes időről-időre felfrissíteni, megújítani 

 a továbbképzési rendszerben is egyértelműen hangsúlyosabbak a hagyományos gyógyító 

eljárásokhoz (diagnosztika, gyógyszeres terápia) kötődő képzési tematikák, mint a fent 

említett, határterületinek kezelt témák 

 

A felkészítés több területre terjed ki, alapvető része az egészségfejlesztés aktuális ismereteinek, 

hatásos módszertanainak, színtér kapcsolódásainak átadása, az alapellátásra specifikus helyzetek, 
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célok, eszközök ismertetése. Az ismeretek átadása mellett hangsúlyosan kívánjuk a tevékenység 

végzéséhez szükséges készségek fejlesztésére irányuló részeket is megjeleníteni, a technikák gyakorlási 

helyzetek is meg. 

A felkészítést mindenképpen ki kívánjuk terjeszteni az alapellátási szakdolgozókra is, hiszen ők is napi 

közvetlen kapcsolatot tartanak a betegekkel, vesznek részt az ellátásukban. Az asszisztensek és 

védőnők bevonása azért is fontos, mert a lakosság részére sok esetben könnyebben megszólítható a 

szakdolgozó, mint az orvos, könnyebb a kommunikáció segítségkérés, ezért az általuk közvetített 

tartalmak (tanácsok, figyelmezetések, segítség felajánlás) hatásossága sok esetben magasabb, mint 

orvos által megfogalmazottaké.  

Az általános képzéshez kapcsolódik moduláris jelleggel a dohányzás és alkohol minimál intervenció 

végzésre, valamint a krízishelyzetűek és öngyilkossági veszélyeztetettséget hordozók felismerésére, 

szakorvosi ellátásba és/vagy támogató szolgáltatásba irányítására, valamint a terápiás együttműködés 

javítására vonatkozó felkészítés is.  

Annak érdekében, hogy a mindennapos ellátásban az alapellátásban is elérhetővé váljon szakszerű 

étrendi és mozgás tanácsadás az önkormányzat szakembereinek (dietetikus, gyógytornász) 

vezetésével az alapellátás szakdolgozóit kompetencia szintjüknek megfelelő felkészítést kapnak. A 

felkészítés kiegészül a különböző kockázati csoportokra vonatkozó ismereteket és tanácsokat 

tartalmazó kiadvánnyal, továbbá egy, a fontos ismereteket, gyakorlati tanácsokat, szakmai 

irányelveket, módszereket összefoglaló cd/dvd-vel, amely segítségével a felkészítésben résztvevők 

helyhez és időhöz kötöttség nélkül bármikor feleleveníthetik a szükséges ismereteiket.  

A program során megszervezendő két betegklub (kardiovaszkuláris és cukorbeteg) esetében a 

célcsoportot jelentő betegek gondozása elsődlegesen a háziorvos kompetenciájába tartozik. Ennek 

megfelelően a betegek bevonásában fontos szerepet szánunk a háziorvosoknak, különösen a 

klubokhoz kapcsolódó terápiás együttműködés javítását célzó tevékenységek során. Miután a pályázat 

megvalósítási időszakában a klubok létrehozásának keretei, és bevonható betegek száma korlátos (idő 

és erőforrások mentén), a létrejövő klubokat modell programként kezeljük, melynek célja egyfajta 

módszertani know-how előállítása, azzal a céllal, hogy a jövőben ezen tudás, szakmai anyagok és 

tapasztalatok birtokában több helyen, akár háziorvosi, szakdolgozói vagy akár civil partner 

vezetésével/szervezésben elkezdődhessen egy jó gyakorlatra épülő betegklub hálózat létrejötte.  

“Az adherenciára irányuló beavatkozások hatékonyságának növelése nagyobb hatással lehet a 

népesség egészségére, mint az egyes gyógyszeres kezelések javítása” (WHO) 

A betegségek kezelésben gyakran a legnagyobb probléma, hogy bár diagnosztizált a betegség, ismert 

hatásos terápia van, a beteg állapota mégsem megfelelően alakul (biológia papaméterek egyensúlyban 

tatása, szövődmények kialakulása, stb.) egyszerűen azért, mert nem vagy csak részlegesen tartja be a 

terápiás utasításokat, javallatokat.  

Így van ez a gyógyszeres terápiák esetében is és fokozottan igaz a nem gyógyszeres terápiás 

javallatokra – életmódváltási javaslatok. 

Magyarországon az egészségtudatos emberek aránya rendkívül alacsony, a betegek 50-80%-ának 

együttműködése nem megfelelő. Ez főként az alábbi pontokban nyilvánul meg: 

 a javasolt/felírt gyógyszer ki nem váltása 
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 rendszertelen, rosszul megválasztott időpontban történő gyógyszerszedés 

 a megkezdett terápia megszakítása 

 rossz dóziskövetés 

 gyógyszer- és élelmiszer interakciókkal kapcsolatos tudnivalók figyelmen kívül hagyása 

 

A terápiás együttműködés legkritikusabb azokban az esetekben, ahol a betegség krónikus jellegű, a 

terápia be nem tartása nem okoz azonnali tüneteket, a betegség alapesetben nem fájdalmas 

(hipertónia, hiperkoleszterinémia, II. típusú diabétesz). Ezekben a betegségekben folyamatos terápiára 

van szükségük, ezért a folyamatos szolgáltatásnyújtás szükséges a perzisztencia növeléséhez - 

rendszeres figyelmeztetésekkel, orvosi vizitekkel és az állapot változás követésével. 

A beteg-együttműködésnek ezt a korszerű, betegközpontú felfogását jelöli az adherencia szó, amely a 

betegnek a terápiához való „hűségét” fejezi ki. Az adherencia kapcsán – különösen a célcsoportunkba 

tartozó krónikus betegek esetében – kulcsfontosságú a perzisztencia kérdése, ennek javítása a terápiás 

eredményesség fokozásának egyik központi eleme kell hogy legyen. A beteg-együttműködés 

(adherencia, ezen belül perzisztencia) fokozása igen komplex feladat, folyamatos és tudatos 

erőfeszítést, de jelentős erőforrásokat is igényel, miközben eredményei jellemzően csak közép- és 

hosszú távon jelentkeznek.  

Jelen pályázati program keretében megvalósítandó cukorbeteg és szívérrendszeri beteg indikációban 

kívánunk adherencia programot megvalósítani. A célcsoporthoz tartozó megbetegedések esetében a 

terápia elhagyása nem jár közvetlen következménnyel az életminőségben, sőt sokszor a mellékhatások 

kellemetlenebbek, mint a nem szedés következményei. Ide sorolható gyógyszeres terápiák: vérnyomás 

csökkentők, koleszterinszint csökkentők, antidepresszánsok, nem inzulinos diabetes terápiák, 

dohányzás elleni terápiák, testsúlycsökkentő tabletták. Ez a sajátosság kiemeli a terápiás 

együttműködés javításának fontosságát a betegségek kimenetelének alakulásában.  

Az alábbiakban elsősorban a gyógyszeres terápia hűséget javító intézkedéseket soroljuk fel. 

Ugyanakkor a tervezés és megvalósítás során ezek szorosan együtthatásban vannak az életmódváltást 

segítő egyéb szolgáltatásokkal – egyéni étrendi és mozgás tanácsadás, életvitelszerű testmozgás 

ösztönzés, betegklubok, dohányzás leszokás támogatás.  

A programok szakmai kidolgozását követően azok elemeit döntő mértékben a betegklubok keretében 

fogjuk kipróbálni, bevezetni. 

 

 

A program során a következő tevékenységeket, elemeket valósítjuk a betegklubokhoz kapcsolódóan: 

a) az alapellátásban dolgozók és a gyógyszerészek szemléletformáló felkészítése az 

egészségfejlesztési többlet feladatokra történő felkészítés moduljaként 

Mára nyilvánvalóvá vált, hogy a beteg-együttműködésnek ez a hagyományos megközelítése – amely a 

kezelőorvost helyezte középpontba, tőle várta el a beteg megfelelő terápiájának kialakítását, szinten 

tartását és ellenőrzését – alkalmatlan, mégpedig mind az orvosok, mind a betegek szemszögéből. 

Egyfelől a kezelőorvosoknak nincs elegendő idejük és erőforrásuk arra, hogy a betegeket aktív 
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együttműködésük nélkül bírják rá – a külső motiválás eszközeivel – a terápiás szabályok követésére. 

Másfelől kezd kialakulni egy olyan betegkör, amely tudatosan törekszik az informáltságra: ezek a 

betegek egyre több forrásból gyűjtenek információt az általuk alkalmazott kezelésekről, közösségeket 

formálnak, megosztják egymással tapasztalataikat, és lassan, de biztosan megfogalmazódik az igényük 

arra, hogy az orvossal kvázi egyenrangú félként tudjanak együtt gondolkodni. Harmadrészt, ha a 

páciens informálatlan, nincs tisztában a megfelelő beteg-együttműködés jelentőségével, a kezelőorvos 

általi „ösztökélés” nem lesz elegendő: a beteg valódi belső motivációja kell ahhoz, hogy 

együttműködése javuljon, s ha a betegben ez nincs meg, az egészségügyi szakemberek feladata – a 

közvetlen utasítások helyett – egyre inkább e belső motiváció életre hívása. 

A beteg attitűdjét leginkább az az egészségügyi szakember alakítja, aki bizalmi kapcsolatba kerül vele 

az ellátás során. Éppen ezért óriási jelentősége van egyrészt annak, hogy a beteget kezelő személyek 

mennyire ismerik és látják át a beteg-együttműködéssel kapcsolatos gondokat, illetve hogy milyen 

ismereteket, kommunikációs képességeket sajátítanak el 

Ehhez paradigmaváltáshoz szükséges az egészségügyi ellátást végző szakemberek szemléletformálása, 

ismereteinek növelésre a betegek adherenciájának fontosságról, az azt befolyásoló tényezőkről, a 

beavatkozási lehetőségekről és technikákról. Fontos az ellátórendszer szereplői közötti 

munkamegosztás, együttműködése és szinergiák erősítése, mind az alap és szakellátás között, mind az 

orvosok és gyógyszerészek között. Jelenleg a gyógyszerészek leginkább kimaradnak az aktív 

egészségügyi ellátó szerepből, pedig tudásuk és pozíciójuk számos, az orvosi munkát kiegészítő 

lehetőséggel bír. Fontosnak gondoljuk az ő megnyerésüket, bevonásukat a terápiás együttműködés 

javítását célzó programokba.  

A fentiek megvalósítása érdekében a programban résztvevő szakemberek részére 10 alkalomból álló 

tréninget biztosítunk. 

b) beteg-szegmentáció elvégzése 

A beteg számára leghatásosabb eszköz megválasztásához fontos tudnunk, hogy mik a terápiahűséget 

elsősorban akadályozó tényezők a beteg életében. Jellemzően az alábbi fő tényezők jelennek meg: 

 tudás hiány - a beteg nem érti, nem tudja, hogy mivel jár a betegsége, milyen 

következményekkel járhat a terápia elhagyása 

 hitek-tévhitek – terápiás hatásokról, mellékhatásokról 

 hozzáállás problémája - a beteget nem érdekli a betegsége 

 motiváció hiánya - a beteg tisztában van a kockázatokkal, következményekkel, de úgy érzi, 

hogy ez túl nagy áldozattal jár számára, túl sok változtatást igényel az addigi életmódjához 

képest 

 technikai problémák – gyógyszertár, háziorvos elérhetősége időben (pl. munkaidőn kívül) és 

távolságban (nehezített, mozgás, közlekedési problémák, stb.), életvitelhez nehezen igazítható 

adagolás, elfelejtés 

 pénzügyi problémák – főleg kombinált terápiák esetén fellépő probléma, hogy a betegeknek 

nincs pénze minden gyógyszerét kiváltani, esetlegesen választ a készítményekből 
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A felsorolt szempontok azonosítása után különböző technikák állnak rendelkezésre ezek megoldására. 

Ilyen technikák lehetnek az oktatás, a személyre szabott terápia alkalmazása, az adagolás 

gyakoriságának csökkentése, technikai segítségnyújtás, stb. 

c) betegoktatás 

A betegoktatás kiemelt jelentőséggel bír a terápiás együttműködések javítása terén. Az oktatás céljai 

között nem csak ismeret átadás szerepel, hanem a beteg motiváltságának javítása is, belső 

elköteleződés, felelősség érzet kialakítása a saját állapotával kapcsolatosan.  

A beteg megfelelő informáltsága különösen fontos olyan esetekben, mikor a betegnek gyógyszeres 

terápia nélkül komoly zavaró tünetei nincsenek, a terápia elkezdésekor a beteg jelentős életminőség 

romlást észlel, mellékhatások nehezítik az életét. Annak ismertetése, hogy miért kell szedniük a 

gyógyszert, hogy hogyan csökkenthetik a mellékhatásokat, hogy idővel ezek csillapodni fognak, illetve 

hogy a jövőben milyen kockázatok és életminőség rontó tényezők merülhetnek fel a terápia helytelen 

alkalmazása esetén nélkülözhetetlen.  

Bizonyított tény, hogy a tájékozott beteg nagyobb valószínűséggel tartja be a terápia szabályait, így a 

páciensek szakszerű edukációja önmagában is jelentősen javítja a terápiahűséget. A megfelelő 

tájékoztatás eloszlatja az alaptalan félelmeket, hiedelmeket például a mellékhatásokkal kapcsolatban, 

tudatosítja a kezeletlen betegség esetleges következményeit, felhívja a figyelmet a megfelelő terápia 

kedvező hatásaira. 

A beteg oktatások során igyekszünk a szegmentációnál feltárt akadályozó tényezők szempontjából 

lehetőleg homogén csoportokat képezni, tekintettel arra, hogy az egyes csoportba tartozóknak más és 

más tartalmú, illetve eszköz tárú oktatásra van szükségük. 

Minden betegcsoportra igaz, hogy a szóban hallott instrukciókat hamar elfelejtik, de a csak írásban 

adottakat pedig esetleg nem olvassák el egyáltalán vagy teljes körűen. Ezért törekszünk a szóban és 

írásban is adott információk rendszerének kialakítására, egy visszakérdezési mechanizmus 

beépítésére. 

A program során a következő tevékenységek, elemek valósulnak meg a betegklubokhoz kapcsolódóan: 

d) az alapellátásban dolgozók és a gyógyszerészek szemléletformáló felkészítése az 

egészségfejlesztési többlet feladatokra történő felkészítés moduljaként 

Mára nyilvánvalóvá vált, hogy a beteg-együttműködésnek ez a hagyományos megközelítése – amely a 

kezelőorvost helyezte középpontba, tőle várta el a beteg megfelelő terápiájának kialakítását, szinten 

tartását és ellenőrzését – alkalmatlan, mégpedig mind az orvosok, mind a betegek szemszögéből. 

Egyfelől a kezelőorvosoknak nincs elegendő idejük és erőforrásuk arra, hogy a betegeket aktív 

együttműködésük nélkül bírják rá – a külső motiválás eszközeivel – a terápiás szabályok követésére. 

Másfelől kezd kialakulni egy olyan betegkör, amely tudatosan törekszik az informáltságra: ezek a 

betegek egyre több forrásból gyűjtenek információt az általuk alkalmazott kezelésekről, közösségeket 

formálnak, megosztják egymással tapasztalataikat, és lassan, de biztosan megfogalmazódik az igényük 

arra, hogy az orvossal kvázi egyenrangú félként tudjanak együtt gondolkodni. Harmadrészt, ha a 

páciens informálatlan, nincs tisztában a megfelelő beteg-együttműködés jelentőségével, a kezelőorvos 

általi „ösztökélés” nem lesz elegendő: a beteg valódi belső motivációja kell ahhoz, hogy 
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együttműködése javuljon, s ha a betegben ez nincs meg, az egészségügyi szakemberek feladata – a 

közvetlen utasítások helyett – egyre inkább e belső motiváció életre hívása. 

A beteg attitűdjét leginkább az az egészségügyi szakember alakítja, aki bizalmi kapcsolatba kerül vele 

az ellátás során. Éppen ezért óriási jelentősége van egyrészt annak, hogy a beteget kezelő személyek 

mennyire ismerik és látják át a beteg-együttműködéssel kapcsolatos gondokat, illetve hogy milyen 

ismereteket, kommunikációs képességeket sajátítanak el 

Ehhez paradigmaváltáshoz szükséges az egészségügyi ellátást végző szakemberek szemléletformálása, 

ismereteinek növelésre a betegek adherenciájának fontosságról, az azt befolyásoló tényezőkről, a 

beavatkozási lehetőségekről és technikákról. Fontos az ellátórendszer szereplői közötti 

munkamegosztás, együttműködése és szinergiák erősítése, mind az alap és szakellátás között, mind az 

orvosok és gyógyszerészek között. Jelenleg a gyógyszerészek leginkább kimaradnak az aktív 

egészségügyi ellátó szerepből, pedig tudásuk és pozíciójuk számos, az orvosi munkát kiegészítő 

lehetőséggel bír. Fontosnak gondoljuk az ő megnyerésüket, bevonásukat a terápiás együttműködés 

javítását célzó programokba.  

A fentiek megvalósítása érdekében a programban résztvevő szakemberek részére 10 alkalomból álló 

tréninget biztosítunk. 

 

e) beteg-szegmentáció elvégzése 

A beteg számára leghatásosabb eszköz megválasztásához fontos tudnunk, hogy mik a terápiahűséget 

elsősorban akadályozó tényezők a beteg életében. Jellemzően az alábbi fő tényezők jelennek meg: 

 tudás hiány - a beteg nem érti, nem tudja, hogy mivel jár a betegsége, milyen 

következményekkel járhat a terápia elhagyása 

 hitek-tévhitek – terápiás hatásokról, mellékhatásokról 

 hozzáállás problémája - a beteget nem érdekli a betegsége 

 motiváció hiánya - a beteg tisztában van a kockázatokkal, következményekkel, de úgy érzi, 

hogy ez túl nagy áldozattal jár számára, túl sok változtatást igényel az addigi életmódjához 

képest 

 technikai problémák – gyógyszertár, háziorvos elérhetősége időben (pl. munkaidőn kívül) és 

távolságban (nehezített, mozgás, közlekedési problémák, stb.), életvitelhez nehezen igazítható 

adagolás, elfelejtés 

 pénzügyi problémák – főleg kombinált terápiák esetén fellépő probléma, hogy a betegeknek 

nincs pénze minden gyógyszerét kiváltani, esetlegesen választ a készítményekből 

 

A felsorolt szempontok azonosítása után különböző technikák állnak rendelkezésre ezek megoldására. 

Ilyen technikák lehetnek az oktatás, a személyre szabott terápia alkalmazása, az adagolás 

gyakoriságának csökkentése, technikai segítségnyújtás, stb. 

f) betegoktatás 
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A betegoktatás kiemelt jelentőséggel bír a terápiás együttműködések javítása terén. Az oktatás céljai 

között nem csak ismeret átadás szerepel, hanem a beteg motiváltságának javítása is, belső 

elköteleződés, felelősség érzet kialakítása a saját állapotával kapcsolatosan.  

A beteg megfelelő informáltsága különösen fontos olyan esetekben, mikor a betegnek gyógyszeres 

terápia nélkül komoly zavaró tünetei nincsenek, a terápia elkezdésekor a beteg jelentős életminőség 

romlást észlel, mellékhatások nehezítik az életét. Annak ismertetése, hogy miért kell szedniük a 

gyógyszert, hogy hogyan csökkenthetik a mellékhatásokat, hogy idővel ezek csillapodni fognak, illetve 

hogy a jövőben milyen kockázatok és életminőség rontó tényezők merülhetnek fel a terápia helytelen 

alkalmazása esetén nélkülözhetetlen.  

Bizonyított tény, hogy a tájékozott beteg nagyobb valószínűséggel tartja be a terápia szabályait, így a 

páciensek szakszerű edukációja önmagában is jelentősen javítja a terápiahűséget. A megfelelő 

tájékoztatás eloszlatja az alaptalan félelmeket, hiedelmeket például a mellékhatásokkal kapcsolatban, 

tudatosítja a kezeletlen betegség esetleges következményeit, felhívja a figyelmet a megfelelő terápia 

kedvező hatásaira. 

A beteg oktatások során igyekszünk a szegmentációnál feltárt akadályozó tényezők szempontjából 

lehetőleg homogén csoportokat képezni, tekintettel arra, hogy az egyes csoportba tartozóknak más és 

más tartalmú, illetve eszköz tárú oktatásra van szükségük. 

Minden betegcsoportra igaz, hogy a szóban hallott instrukciókat hamar elfelejtik, de a csak írásban 

adottakat pedig esetleg nem olvassák el egyáltalán vagy teljes körűen. Ezért törekszünk a szóban és 

írásban is adott információk rendszerének kialakítására, egy visszakérdezési mechanizmus 

beépítésére. 

a. egyéb támogatás 

Hasznos lehet a terápia során alkalmazott eszközök használatának megtanítása, például a gyógyszer-

adagoló eszköz, a vércukorszint mérő, a vérnyomásmérő alkalmazásának technikája. Az adagolási rend 

egyszerűsítése, az egyszerre kiváltható gyógyszer mennyiségének növelése, a kellemetlen 

mellékhatású gyógyszerek lecserélése vagy az injekcióról orális szerekre váltás is jelentősen javíthatják 

ezek a technikák a beteg terápia iránti hűségét. 

b. az egyes eszközök hatásosságnak, mérése értékelése 

A program bevezetése modell értékkel történik, a felhasznált eszközök, csatornák többfélék, az egyes 

betegek egy vagy több eszközt és/vagy csatornát vesznek igénybe. Miután minden egyes eszköznek 

más és más a költsége és várhatóan eltérő az eredményessége is, ezért kiemelten fontos, hogy 

mérésére és értékelésre kerüljön az egyes eszközök hatékonysága. A fenntartási időszak 

szempontjából életbevágó annak ismerete, hogy melyik eszköz a legjobb ár/érték (eredmény) arányú, 

mert így van a lehetőségünk a legnagyobb összesített eredmény elérése adott források mellett.  

Ahhoz, hogy mérni tudjuk a beteg-együttműködés mértékét meg kell határozni a releváns 

mérőszámokat, és azok mérési-adatgyűjtési módszerét. Az értékeléshez szükséges az adherencia 

mutatók mellett az egyes klienseknél az igénybevett eszközök/csatornák rögzítése is.  

A beteg-együttműködés minőségére alkalmas mérőszámok: 
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 Ön-monitorozás - az adott betegséggel összefüggő problémák otthoni mérése és konzultációk 

során ellenőrzése 

 Kontrollvizsgálatok elvégzésének ellenőrzése - az előírt kontrollvizsgálatokon való részvételt és 

rendszerességet nézzük  

 Receptkiváltás rendszerességének monitorozása - a beteg kiváltja-e a receptet.  

 Újra-felírások között eltelt időtartam  

 

A fizikai inaktivitás és az abból eredő túlsúly és elhízás emeli a szívérrendszeri megbetegedések 

(koronária betegség, iszkémiás szívbetegség, magas vérnyomás, stroke), a 2-es típusú cukorbetegség 

kockázatát. A rendszeres testedzés számos kockázati tényező (magas vérnyomás, magas 

koleszterinszint és inzulin rezisztencia) esetében javulást idéz elő, csökkenti a daganatos betegségek 

kialakulását (pl. petefészek-, emlő-, méhnyak-, prosztata-, vastagbél-), fontos szerepe van a megfelelő 

csontsűrűség kialakulásában és megtartásában, a fizikai mozgékonyság megőrzésében, a mentális 

egészség fenntartásában, mivel segít a stressz leküzdésében, az önbecsülés növelésében, pszicho-

szociális problémák, az alvási nehézségek legyőzésében is. 

Az epidemiológia a szív-érrendszeri betegségek kockázati tényezőinek összefüggéseit vizsgálva feltárt 

bizonyos törvényszerűségeket: 

 naponta vagy a hét nagyobb részében, alkalmanként legalább 30 perc közepes intenzitással 

végzett tréning csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek, főként a koronária bántalmak 

kockázatát 

 a fizikai aktivitás szintjének csökkentése az elhízás növekedésének fő tényezője 

 az aktív és fitt életmód elhízást megelőző hatása egyértelmű 

 a felnőtteknek 300 perc/hét közepes intenzitású, vagy 150 perc/hét élénk intenzitású aerob 

testedzésre kellene emelni aktivitásukat, emellett mérsékelt vagy magas intenzitású 

izomerősítő tevékenységet is ajánlott végezni, két vagy több napon, minden főbb izomcsoport 

bevonásával 

 

A fenti evidenciák mellett ismeretesek azok az adatok (OLEF 2009.), mely szerint a magyar felnőtt 

lakosság fele (49,7%) egyáltalán nem végez intenzív testmozgást, harmada (33,4%) még mérsékelt 

testmozgást sem, ötöde (21%) pedig nem is gyalogol még napi tíz percen keresztül sem. A felnőtt 

lakosság napi átlagban alig tölt 10 percnél többet szabadidős testmozgással, és 10 felnőttből 6 sem hét 

közben, sem hét végén nem mozog. Ezek a mutatók kistérségünkben sem kedvezőbbek. 

Mindezek okán programunkban kísérletet teszünk az életvitelszerű, rendszeres testmozgás 

népszerűségének növelésre, a sportolási lehetőségek elérhetőségének javításra. A pályázati 

támogatásból több helyszínen ingyenesen biztosított sportolási lehetőségek csökkentik a mozgás 

elkezdést akadályozó faktorok számát. Reményeink szerint akik a pályázati megvalósítás időszakában 

elkezdenek rendszeres mozogni, azokban a megélt sikerélmények, a közérzet javulás, a testsúly 

esetleges csökkenése, a klubon belüli közösségek megtartó ereje kialakítja a kellő motivációs szintet 

arra, hogy a pályázati program zárását követőn már saját erőből is folyatatni fogják a megszokottá vált 

programokat. A programok összeállítása során törekedtünk arra, hogy a tevékenységek fenntartásának 

ne legyen akadálya a pályázati program lezárultát követően sem.  
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A legfontosabb tevékenységek, melyekkel a felnőttek életvitelszerű testmozgását kívánjuk 

ösztönözni, támogatni: 

 a könnyen elérhető szakszerű testmozgás tanácsadásnak (EFI-ben heti rendszerességgel 

szakemberek bevonásával), melynek kiemelt szerepet szánunk a problémás mozogni vágyók 

(idősebb, túlsúlyosak, mozgásszervi vagy más betegséggel küzdők) testmozgásra 

szoktatásában – gyakorlati tanácsokkal, edzéstervekkel, pszichés támogatással 

 a betegklubok tagjai is hatékonyan tudják egymást motiválni, támogatni a kockázatuk 

csökkentését célzó programokon való részvételben 

 egészségkommunikációs eszközök: plakátok, honlap tartalom, média megjelenések, illetve a 

sportot népszerűsítő rendezvények - egészségnapok által 

 életmód és sport klub keretein belül a kistérség különböző településein 5 mozgásformában  

 

Tapasztaltok azt mutatják, hogy a pusztán akaraterőre támaszkodó leszokási kísérletek során 100-ból 

2-3 embernek sikerül abbahagynia a dohányzást (Hughes JR,  CA Cancer J Clin. 2000). Ez az 

eredményesség megfelelő leszokás támogató programokkal  megsokszorozható, ezért a pályázat 

keretében a dohányzás abbahagyása iránt elkötelezett, kellően motivált lakosok, valamint 

munkatársaink részére dohányzás leszokás támogató csoportokat szervezünk.   

 Mivel a végleges leszokás sikeressége szolid, a program keretein belül fokozott hangsúlyt 

fektetünk a rászokás megelőzésére is, melynek célcsoportjai a kistérség 4 iskolájának 7-8. 

osztályos tanulói. Részükre a dohányzás-megelőzés területén demonstrációs eszközök 

használatával  előadásokat, valamint az előadások után kötetlen beszélgetéseket tartunk, 

hiszen fontos, hogy lehetőséget biztosítsunk a fiatalokat foglalkoztató kérdések 

megválaszolására is 

 A dohányzásról való leszokás támogatásában a kistérségben az alapellátással és a kistérséget 

ellátó, dohányzás leszokás támogatást biztosító tüdőgondozóval is szorosan együttműködünk. 

A dohányzás leszokás támogatásának intézményes hátterét a Tüdőgondozók tudják leginkább 

biztosítani, mely szerepük várhatóan jelentősen meg fog erősödni a TÁMOP 6.1.2/11/4 

pályázati konstrukció mind két komponensének megvalósulását követően. Miután jelen 

pályázat megvalósulása várhatóan hamarabb történik, mint a Tüdőgondozókat érintő pályázat, 

így a megvalósítás időszakban külső szakértők által vezetett csoportokat szervezünk. Az EFI 

fenntartó működtetése során azonban már számítunk a társ pályázat sikeres 

megvalósulásaként megerősödő intézményes dohányzás leszokás támogatási lehetőségekre, 

módszertani támogatásra. A megvalósítás időszakában végzett tevékenységünkről 

rendszeresen tájékoztatjuk a tüdőgondozó szakembereit, számítunk szaktudásukra, 

módszertani támogatásukra.  

A háziorvossal való együttműködés több irányú: 

 a minimál intervenció végzése során látótérbe kerülő, kellően motivált betegek leszokás 

támogató csoportba irányítása 

 a leszokás támogató csoporton részt vettek relapszus prevenciójában a háziorvos általi 

időszakos érdeklődés, megerősítés, utánkövetés 
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 a leszokás támogatás során esetlegesen szükségessé váló gyógyszeres támogatás során a 

gyógyszer felírása, szedésének, a beteg állapotának nyomonkövetése 

 

A leszokást támogató klub heti rendszerességgel tartja üléseit, a Klub nyílt, azaz bárki, bármikor 

csatlakozhat. Fontos, hogy így a leszokás különböző fázisában lévő betegek találkoznak, látják, hogy ha 

kitartóak, akkor ők is el tudják érni a céljukat. A klubok alkalmával fontos a pszichés vezetés, de a 

résztvevők is megosztják egymással a praktikus tanácsaikat, egymást segítik. A szakember, aki vezeti a 

klubot, motivál, lelkesít és különböző motiváló eszközöket tanít a leszokóknak.  

A klubfoglalkozások célja:  

 a dohányosok ismereteinek bővítése a dohányzás ártalmairól,  

 leszokás iránti motiváció erősítése,  

 leszokás támogatással kapcsolatos ismeretek bővítése,  

 hatékony segítségnyújtás a leszokásban 

 

 

 

A csoport ülések programja: 

 bemutatkozás, alapvető információk átadása, leszokás iránti motiváltság felmérésére 

 a társas kognitív elvek, a leszokás motivációja és a döntéshozatal erősítése, önmonitorozás, a 

dohányzást kiváltó ingerek azonosítása,  

 a leszokás okainak tisztázása, önkontroll stratégiák – szelf-menedzsment, a relaxáció 

bevezetése – mélylégzés 

 életmódváltás fontossága, biofeedback – szén-monoxid monitorozás 

 megküzdés a magas rizikójú helyzetekkel, az absztinencia megsértésének hatása, a társas 

támasz szerepe – haveri rendszer, a leszokás napjára való készülés 

 a leszokás napjának tapasztalatai, a megvonási tünetek és kezelésük, önjutalmazás és 

kontingenciaszerződés, a nemdohányzó státusz fenntartásának tervezése 

 a leszokás első napjainak tapasztalatai, a társas támasz – asszertív kérés és a nemet mondás, 

megküzdés a megvonási tünetekkel és a sóvárgással 

 a leszokás tapasztalatai, a negatív gondolatok kezelése, a stressz kezelése – az idővel való 

bánásmód, biofeedback – CO monitorozás 

 táplálkozás a súlynövekedés elkerülése érdekében, a testmozgás jelentősége 

 relapszus prevenció, ünneplés – gratuláció 

 

Az alkohol a legelterjedtebb, tompító hatású drog, és Magyarország a legtöbb alkoholt fogyasztó 

országok rangsorában az elfogyasztott 12 liter égetett szesznek megfelelő mennyiséggel a 17. Az 

alkohol a betegségek több mint 9, a halálozások több mint 6%-áért felelős. Az alkoholfogyasztás 

egészségi és társadalmi kockázatai egyaránt jelentősek. A WHO becslése szerint a májzsugorodásos 

betegségek harmadának, a májrákos megbetegedések és az öngyilkosságok negyedének, a szájüregi 

rákok, a mérgezések, az epilepsziás esetek és a balesetek ötödének hátterében ez a szer áll. Az 
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érintettek nehezen néznek szembe problémájukkal, hiszen a pszichiátriai és addiktológiai 

gondozókban a segítségre szorulóknak csak töredéke jelenik meg. 

A WHO általa használt becsült viszonyszám – az alkohol okozta halálozás – alapján Magyarországon a 

többlethalálozás 50%-os az európai átlaghoz viszonyítva (100ezer lakosra 149,55, míg az európai átlag 

104,63).  

A Magyarországon kezelésben, gondozásban lévő kb. 30-35.000 alkoholbeteg és a kb.700.000 becsült 

alkohol-függő számának összevetése azt jelzi, hogy a kezelés iránt igény csak a valóban problémás ivók 

számának töredékében jelentkezik. 

A pályázati program keretében a probléma befolyásolása érdekében a következő tevékenységeket 

valósítjuk meg: 

 minimál intervenció az alapellátásban, annak érdekében, hogy a problémás ivók mielőbb 

látótérbe kerüljenek, és segítséget kaphassanak ivás szokásaik változtatásához, a függőség 

elkerüléséhez 

 a már függő betegek mielőbb szakellátásba irányítása 

 a minimál intervenciót kiegészítve a kérdőíves kockázatbecslés során minden szűrésben 

résztvevőnél lekérdezésre kerül az AUDIT kérdőív, kiegészítve a kockázati állapotnak megfelelő 

tanácsadással tájékoztatással 

 kommunikációs tevékenység során a honlapon, sajtó megjelenésekben, médiaérzékenyítés 

során is fokozott figyelmet fordítunk a problémára, valamint specifikusan a problémás ivóknak 

és családtagjaiknak szóló kiadványt is készítünk 

 túlzott alkoholfogyasztás kialakulásának megelőzését célzó előadásokat tartunk 

 

A klub célcsoportja a leszokás gondolatát fontolgató és már valamilyen kezelés utáni absztinenciát elért 

szenvedélybetegek, valamint a problémás ivók, akik motiváltak alkoholfogyasztási szokásaik 

változtatásában. Az alkoholfüggő betegek akut megvonásának kezelése nem tartozik csoportunk 

szakmai kompetenciájába. A szer fogyasztás csökkentése, elhagyása csak a gyógyulás első lépése,a 

legnehezebb feladat az absztinencia megőrzése, a relapszus elkerülése, a leépült társas kapcsolatok 

visszaépítése, a prioritások, célok megtalálása, újradefiniálása, az elérésükhöz szükséges 

erőfeszítésekhez szükséges energia megtalálása, szóval a túlzott alkohol fogyasztás okén 

dezintegrálódott élet újraszervezése. Ebben a folyamatban nem szabad lebecsülni a különböző 

közösségek gyógyító erejét. Más, hasonló problémákkal küzdő emberrel való kapcsolattartás erősíti a 

gyógyulás iránti vágyat, a kölcsönös tapasztalatátadás segíthet a betegséggel való megküzdésben. A 

terápia hatásának kulcsa a beteg együttműködése. Megfelelő motiváció hiányában a visszaesés 

valószínűségének esélye igen nagy. Tapasztalatok alapján az önsegítő programokba vont betegek 

gyógyulási aránya magasabb.  A csoport egyszerre kezelné a szociális közeg váltása miatt fellépő 

magányosság, egyedüllét és meg nem értettség érzését, miközben a részvétellel rendszeresen  

lehetőség nyílik megerősíteni a józanság melletti elköteleződést. A józan társak hiteleségükkel pozitív 

mintaként segítik a döntésükben bizonytalankodókat. A csoport a heti találkozások alkalmával 

tematikusan foglalkozik bizonyos, szenvedélybetegség miatt különösen sérülékeny területeivel az 

életnek (az alkohol utáni vágyakozás megszűntetése, helyzetek, amelyek „veszélyesek”, mi a teendő 

visszaeséskor, a társas kapcsolatok, a nemet mondás, düh, stb.) 
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Hazánk az elöregedő társadalmak közé tartozik, évről-évre nő a 60 év felettiek, és csökken a 14 év 

alattiak aránya országos szinten. Az időskorúak arányának növekedése nagy kihívás az egészségügy 

számára, mind a megelőzés, mind a gyógyítás területén, de a társadalom egészének is a szociális 

gondoskodás szempontjából. Ezért kiemelt fontossággal és figyelemmel kell foglalkozni az idős 

korosztállyal és az idős korosztály egészségének kérdésével is. Az öregedés folyamata olyan 

szükségszerűség, amelynek minden ember személyes résztvevője és a kihívások sorozatával mindenki 

saját személyisége révén küzd meg. Az idősek körében sajátosan gyakori a visszahúzódó magatartás, 

ennek kulturális hagyományokban gyökerező előzményei vannak. Az idősödő ember felhagy korábbi 

szokásaival, kapcsolataival, kikerül a munkahelyi közösségéből, esetleg elveszíti házastársát, barátait, 

ismerőseit, a veszteség az idő múlásával egyre nehezebben lesz ellensúlyozható. Mindezen folyamtok 

következtében csökken a társas aktivitás, egyre nehezebben mozdul ki otthonról, a csökkenő aktivitás 

egyaránt gyorsítja a fizikai és szellemei hanyatlást, leépülést, így rontva az önellátó, önálló 

életvezetésre való képességet is. Ez a folyamat nem csak a társadalom számára kedvezőtlen és drága, 

de nagy terhet ró a családra is, és nem utolsó sorban jelentősen rontja az idősember megélt 

életminőségét, közérzetét.  

Időskorban sem késő változtatni, életünket egészségesé tenni. Programjaink célja, hogy segítsük az 

idős embereket közösségekben tartani, annak érdekében, hogy lehetőség szerint életük végéig aktív 

résztvevői maradjanak szűkebb és tágabb környezetüknek, őrizzék meg vagy szerezzék vissza lelki 

egyensúlyukat, társas kapcsolataikat, előzzék meg a balesetek, sérüléseket. Az időseknek tervezett 

programok megvalósításában nagymértékben együttműködünk a kistérségi aktív idős-klubokkal, 

szociális ellátórendszerrel, az idősotthonokkal. 

 

Időseknek szóló programjaink kétirányúak: 

 Az öregedés folyamata mindnyájunk számára elkerülhetetlen - de ha elérkezünk az időskor 

küszöbére, többek közt a helyes étrend követésével sokat tehetünk annak érdekében, hogy 

eljövendő éveinket ne hanyatló egészségben, állandósuló fáradtsággal küszködve, rossz 

kedélyállapotban éljük meg. A megfelelő tápanyagokban gazdag táplálkozás késleltetheti a 

testi-lelki erőnlét korral járó rosszabbodásának egyes következményeit. Ideértve például a 

szellemi hanyatlást, a testsúly csökkenését, a cukorbetegséget, a csontritkulást vagy az 

izomtömeg "leolvadását", ami egyik oka az idősekre sokszor jellemző, törékeny alkat 

megjelenésének. Az idős embereknek fenn kell tartaniuk az evés utáni vágyat is. Tudni kell, 

hogy az ízek érzékelése a kor előrehaladtával csökken, mert az érzékszervek kevésbé 

hatékonyan működnek. Figyelembe kell még venni pl. az egyes gyógyszerek okozta 

szájszárazságot is, ami tovább gyengíti az ízek érzékelésének képességét. A tápanyagokban, 

minőségben és mennyiségben megfelelő táplálkozással időskorban is sokat tehetünk a 

betegségek súlyosbodásáért, kialakulásáért, ezért a kistérség nyugdíjasklubjainak 

bevonásával főzőklub keretei között szakember (dietetikus) vezetésével a résztvevők 

megismerik az időskori változásokat, az ajánlott táplálkozás jellemzőit, megtanulják azokat az 

ételkészítési praktikákat, amelyekkel ízletesen, változatosan készíthetik el ételeiket.  

Krízisállapot alatt olyan helyzetet értünk, amikor külső események hatására lélektanilag kritikus 

állapot alakul ki. A személy kénytelen a veszélyeztető körülményekkel szembenézni, ezeknek 
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fenyegető közelsége számára aktuálisan mindennél fontosabbá válik. A krízishelyzetben a veszélyeket 

sem elkerülni, sem szokásos problémamegoldó eszközeivel, illetve energiájával megoldani nem tudja.  

A krízishelyzet lefutása általában hat-nyolc hét. Az esetek többségében a krízishelyzetben lévő egedül 

vagy családi-baráti segítséggel megbirkózik a kritikus helyzettel. Az egyén szempontjából nézve a krízis 

veszélyhelyzetet jelent, mert a személyiséget fenyegeti, patológiásnak tekinthető reakciókkal járhat, 

szélsőséges esetben személyiség felbomlására kerülhet sor vagy önpusztító megnyilvánulások 

jelentkezhetnek. A program elem célja ezeknek az helyzeteknek személyeknek az időben történő 

azonosítása, és segítségnyújtás számukra.   

Ennek érdekében: 

 kidolgozzuk a kistérségen belül a krízishelyzetűek időben történő azonosítását szolgáló 

rendszert  

 felkészítjük a potenciálian érintett szakembereket a feladatra  

 összegyűjtjük és széles körben elérhetővé tesszük a kistérségben, vagy a közelben máshol 

elérhető támogató szolgáltatások,  

 kiadványt készítünk a krízishelyzetű emberek által elérhető támogató szolgáltatásokról 

 vegyes krízishelyzetű önsegítő csoporto(ka)t szervezünk, az alábbiak szerint: 

 

A krízis helyzet megoldásban közeli hozzátartozók és a pszichiáter/pszichológus mellett közbülső 

lépcsőfoknak tekinthetőek a hatékonyan üzemelő telefonos lelkisegély-szolgálatok és az önsegítő 

csoportok. Az önsegítő csoportok működésének alapja, hogy a krízishelyzet nem feltétlenül igényli, 

hogy minden egyes személyiség sajátosságaival külön foglalkozzanak. Egy adott veszélyhelyzetben, 

mindenki hasonló reakciósémákkal válaszol, így lehetőség van arra, hogy ezt a technikát nagyszámú 

embernél alkalmazzák akár önsegítő csoportok keretében is. Az önsegítő csoportok nem feltétlenül 

igénylik egészségügyi szakember jelenlétét.  A nem szakemberes mentálhigiéné szerepe annak 

ismeretében is felértékelődik, hogy a statisztikák szerint a pszichiátriai ellátást igénylők száma és az 

egészségügyi ellátás kapacitása között jelentős az aránytalanság. Fontos megfontolás, hogy a 

beavatkozás szempontjából a leghatékonyabb időpont a válsághelyzet maga - a közvetlen károsodások 

egyrészt ekkor fenyegetik leginkább a személyiséget, másrészt, mert a veszélyhelyzet elhárítása 

mellett ekkor van a legnagyobb lehetőség a kreatív krízis elérésére, azaz arra, hogy a szenvedő fél olyan 

tapasztalatokhoz jusson, amellyel a jövőbeni hasonló szituációkkal is sikeresen képes lesz megbirkózni. 

A krízis megoldása azért is fontos, mert a személyiség válsága rendszerint társas kapcsolataikban is kárt 

tesz, amelyet annak elmélyülésével mind nehezebb megoldani.  

Önsegítő krízis csoportunk esetében nem tematizáltuk előre a krízis állapotokat, tekintettel arra, hogy 

nincs biztos tervezést alátámasztó adat, hogy milyen típusú krízisek milyen arányban és gyakorisággal 

fordulnak elő. Gyakori krízishelyzetek: gyász, beteg gyermek születése, öngyilkosságot 

elkövetett/megkísérelt ember hozzátartozói, munkahely elvesztése. A módszertan a krízis helyzet 

személyiségre gyakorolt hatásának azonosságán alapul, mely a kritikus fázisban nagy mértékben 

független a kiváltó októl.  

A gyermeknevelést csak kis réteg tanulja, de sok család gyakorolja. Célunk, hogy olyan 

kompetenciákkal rendelkezzenek a családok, ahol kiegyensúlyozott, egészséges légkörben növekedhet 

a következő nemzedék. Fontos a család egészséges fejlődésének segítése, belső erőforrásainak 
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feltárása, a családi életciklusok során jelentkező krízishelyzetek hatékonyabb kezelése. Célunk a pozitív 

családi kapcsolatok kialakításának elősegítése, a szülő-gyerek kapcsolat javítása, valamint a családon 

belüli és családon kívüli konfliktuskezelési technikák elsajátításának támogatása. 

Az alkalmazott technika a szülői szerepet erősítő, életkoronkénti fejlődés szerint csoportosított témájú 

rövid, gyakorlati megközelítést tükröző előadás, majd beszélgetés és tanácsadás. A foglalkozások célja 

a szülők, gyerekek napi problémáinak enyhítése, az aktuálisan felmerülő kérdések megbeszélésének 

lehetősége, tapasztalatcsere. A klubfoglalkozások lehetőséget adnak arra, hogy a szülők 

találkozhassanak egymással, szakemberek támogatásával megoszthassák gondjaikat, saját 

tapasztalataikat egymással, egyéni  megoldásaikkal ötleteket adhassanak egymásnak. A várakozásaink 

szerint kialakuló biztonságos, támogató, kellemes közeg lehetővé teszi, hogy a részt vevők nyíltan 

beszéljenek az őket érintő kérdésekről, és mindezekre választ is kapjanak egymástól és a 

szakemberektől. 

A klub nemcsak a találkozókra korlátozódik, hanem olyan kapcsolati bázist ad a családoknak, mely erős 

támaszként, segítségként állhat mögöttük a nehezebb időszakokban. Célunk, hogy a szülők egyre 

nyitottabbakká váljanak a program során, őszintén tudjanak és merjenek egymás előtt beszélni az őket 

leginkább foglalkoztató gondjaikról, problémáikról. A szülőtársaik felé is érdeklődően viszonyuljanak, 

elfogadóak, és megértőek legyenek az ő problémájuk iránt is, hogy gyermekeiknek többet tudjanak 

segíteni az otthoni problémák megoldásában és fejlesztésükkel kapcsolatban. 

Tervezett témáink: 

 Tájékoztatás a családi ellátásokról, családi kedvezményekről, bölcsődéztetéssel, 

óvodáztatással, iskola-beíratással kapcsolatos tudnivalókról,  

 Gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás 

 Mozgásszervi rendellenességek vizsgálata, rendellenességek javításának lehetőségei. 

 Kompetenciamérés: Iskolaérettség és szükséges gyermekkori kompetenciák felmérése, a 

hiányosságok felmérése és javaslat a fejlesztési lehetőségekre, azok szükségességére, 

tanácsadás. 

 Korababa fejlesztés és tanácsadás 

 Meddőségi tanácsadás, meddőségi tanácsadók elérhetőségeinek biztosítása a célcsoport 

számára. 

 

Magas kockázatúak, elsősorban cukorbetegek, lipidanyagcsere-betegek, szív-érrendszeri betegek, 

elhízottak, valamint az étrendjükön változtatni kívánó átlagos kockázatúak számára könnyen elérhető 

étrendi tanácsadást biztosítunk. A tanácsadás keretében több tevékenységet is tervezünk: 

 dietetikus bevonásával elkészítünk egy olyan kiadványt, amiben az egyes kockázati 

csoportokra vonatkozó étrendi tanácsok szerepelnek – általános elvek, szabályok, konkrét 

gyakorlati tanácsok – táplálkozás élettani és konyhatechnikai egyaránt, receptek. A kiadvány 

tartalmazza a szívérrendszeri, a cukorbeteg, a lipidanyagcsere-zavar, a testsúlykontroll, a 

terhesség-szoptatás esetén releváns tanácsokat. A kiadvány segíti a tanácsadást végzők 

munkáját. A kiadványt elérhetővé tesszük honlapunkon is. 

 Az EFI keretei között 12 hónapon keresztül heti rendszerességgel tervezve (az igénybevétel 

függvényében az időkeret bizonyos határok között bővülhet) szükség szerint szakorvos és 
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szakasszisztens bevonásával táplálkozási szakember által vezetett egyéni és igény szerint 

kiscsoportos tanácsadást biztosítunk a betegeiknek, illetve a klienseknek, bejelentkezés 

alapján, amely során lehetőséget biztosítunk különböző főzési technikák és ételek 

elkészítésének bemutatására is.  A foglalkozások végén egy módszertan elkészítése összegzi a 

tapasztalatokat, multiplikátor jelleggel. A módszertan átadásra, bemutatásra kerül a települési 

felnőtt-, és vegyes háziorvosok, valamint asszisztenseik számára, abból a célból, hogy az 

alapellátásban végzett munkájukhoz kapcsolódva tudjanak szakszerű segítséget nyújtani a 

hozzájuk forduló betegeknek. A tanácsadásnak ez a formája lehetővé teszi, hogy 

beteghez/klienshez legközelebb, ismert helyszínen (háziorvosi rendelő, védőnői tanácsadó), 

vagy akár otthonában férhessen hozzá a tanácsadáshoz, valamint a speciális esetek, többes 

kockázatot hordozók, stb. kliensek esetében az EFI közreműködésével, dietetikusok 

bevonásával biztosított tanácsadásra irányítsák a klienst/beteget.  

Magas kockázatúak, elsősorban cukorbetegek, lipidanyagcsere-betegek, szív-érrendszeri betegek, 

elhízottak, valamint az életmódjukon változtatni kívánó átlagos kockázatúak számára könnyen 

elérhető étrendi tanácsadást biztosítunk. A tanácsadás keretében több tevékenységet is tervezünk: 

 Gyógytornász bevonásával elkészítünk egy olyan kiadványt, amiben az egyes kockázati 

csoportokra vonatkozó testmozgási tanácsok szerepelnek – általános elvek, szabályok, konkrét 

gyakorlati tanácsok – élettani és edzéstechnikai egyaránt, konkrét edzéstervekkel, 

mozgássorokkal. A kiadvány tartalmazza a túlsúlyos, szívérrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi 

betegségek, testsúlykontroll, izomerő megtartás, állóképesség javítás, a terhesség-szoptatás 

esetén releváns tanácsokat. A kiadvány segíti a tanácsadást végzők munkáját. A kiadványt 

elérhetővé tesszük honlapunkon is. 

 A kiadványhoz kapcsolódóan az egyes mozgássorokat tartalmazó dvd-t is előállítunk, annak 

érdekében, hogy az ajánlott mozgásformák, tornák otthon is végezhetőek legyenek, ne 

jelentse a rendszeres testmozgás gátját a sport lehetőségek távolsága, vagy esetlegesen a 

velejáró költségek.  

 az EFI keretei között gyógytornász által vezetett egyéni és igény szerint kiscsoportos 

tanácsadást biztosítunk a betegeiknek, illetve a klienseknek, bejelentkezés alapján.  

 A foglalkozások végén egy módszertan elkészítése összegzi a tapasztalatokat, multiplikátor 

jelleggel. A módszertan átadásra, bemutatásra kerül a települési felnőtt-, és vegyes 

háziorvosok, valamint asszisztenseik számára, abból a célból, hogy az alapellátásban végzett 

munkájukhoz kapcsolódva tudjanak szakszerű segítséget nyújtani a hozzájuk forduló 

betegeknek. A tanácsadásnak ez a formája lehetővé teszi, hogy beteghez/klienshez 

legközelebb, ismert helyszínen (háziorvosi rendelő, védőnői tanácsadó), vagy akár otthonában 

férhessen hozzá a tanácsadáshoz, valamint a speciális esetek, többes kockázatot hordozók, 

stb. kliensek esetében az EFI közreműködésével, gyógytornászok bevonásával biztosított 

tanácsadásra irányítsák a klienst/beteget.  

A pályázat keretében egészségfejlesztési programot biztosítunk az egészségügyi szakdolgozók és 

orvosok számára is.  
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Az egészségügyi dolgozók testi-lelki állapotára igen jellemző a stressz, és az abból fakadó jellegzetes 

betegségek, infarktus, magas vérnyomás, depresszió, pszichés és szenvedélybetegségek, illetve 

pszichoszomatikus tünetek. 

Nemzetközi vizsgálatok szerint (Karasek 1981, 1982) azok a foglalkozások, ahol nagy 

munkamegterhelés, nagy felelősség és jellemző munkavégzés feletti alacsony kontroll, másfélszer 

nagyobb esélyt mutatnak szív-koszorúér betegségre.  

Az egészségügyi dolgozóknál igen gyakori az un. kiégés szindróma, melynek okai között említhető a 

hiányzó elismerés, elégtelenségérzés, túlterheltség, rutin- és egyhangú munka, túlmunka a 

munkaerőhiány következtében, a nagyszámú beteg ellátásból fakadó megterhelés. Pikó Bettina-

Piczil,M 2000-ben készült, „És rajtunk ki segít – kvalitatív egészségszociológiai elemzés a nővéri 

hivatásról” című felmérésben a megkérdezetteket felosztották súlyos és nem súlyos betegekkel 

foglalkozó, valamint nem egészségügyi dolgozókra. A három csoport közül messze a legjobb testi-lelki 

állapotban voltak a nem egészségügyi dolgozók, míg a súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi 

dolgozók a legrosszabb mutatókkal rendelkeztek. Úgy tűnik, hogy az egészségügyben dolgozók pszicho-

szomatikus státusza rossz, bár ezt a munkakörülmények jelentősen befolyásolhatják.  

A program keretében a kistérségben működő egészségügyi alap- és szakellátásban dolgozóknak a lelki 

egészséget támogató burn out tréningeket szervezünk. A tréning célja, hogy ismerjék fel a kiégés jeleit 

és tudjanak hatékony prevenciós eszközöket alkalmazni önmaguk mentális karbantartására. Tudjanak 

segítséget kérni és elfogadni környezetükből, szükség esetén szakemberektől fejlődjön önismeretük. 

A szakemberek a tréning során segítséget kapnak a munkavégzés során fellépő krónikus 

megterhelések, stresszek következtében fellépő mentális, fizikális kimerülés állapotának 

megelőzéséhez és kezeléséhez. A tréning 4 alkalomból áll (6 óra/alkalom). A program alapvető célja 

hozzájárulni az egészségügyi szakemberek jó közérzetének, egészségnek javításához, megőrzéséhez. 

A Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Népegészségügyi Osztálya az 

egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési, egészségmegőrzési, szűrési koordinációs, 

nemfertőző epidemiológiai) tevékenysége keretében összehangolja, szervezi és felügyeli a 

népbetegségek megelőzését szolgáló feladatok végrehajtását és a lakossági célzott szűrővizsgálatokat. 

A szűrési koordinátor szervezi, összehangolja és szakmailag felügyeli a szervezett, célzott 

népegészségügyi szűrésben résztvevő, érintett kistérségi szervezetek, intézmények tevékenységét. 

A népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálat az a népegészségügyi tevékenység, amely a lakosság 

meghatározott korcsoportjaira terjed ki és a személyes meghívás gyakorlatát alkalmazva szakmailag 

indokolt gyakorisággal történik.  

25 és 65 év között népegészségügyi céllal egyszeri negatív eredményű szűrővizsgálatot követően 

háromévenként nőgyógyászati onkológiai méhnyakszűrés, különös figyelemmel a méhnyak-

elváltozások sejtvizsgálatára (citológia) és kolposzkópos vizsgálatára. 

A méhnyakrák miatti halálozás az elkerülhető halálokok közé tartozik, ma már nem lenne szabad ilyen 

betegség miatt elhalálozni. A szervezett lakossági méhnyakszűrés célja, hogy a méhnyakrák okozta 

halálozás 60%-kal csökkenjen a 25-65 év közötti asszonyok egyszeri negatív szűrővizsgálatát követően 

3 évenként megismételt, citológiai vizsgálatot is alkalmazó, a céllakosság legalább 70%-ára kiterjedő 

méhnyakszűrése útján.  
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A szervezett nőgyógyászati szűrővizsgálat statisztikai megjelenési aránya 2-8% között mozog. 

A magánrendeléseken végzett alkalomszerű szűrővizsgálatok eredményei nem szerepelnek a 

statisztikákban. Az alacsony megjelenési arány javítása érdekében a rendelkezésünkre álló 

lehetőségeink keretei között (pl: háziorvosok, rendezvények, internet, egészségkommunikáció, stb.) 

segítjük a népegészségügyi szűrési koordinátor tevékenységét. 

45 és 65 év között népegészségügyi céllal kétévenként az emlő lágyrész röntgenvizsgálatán alapuló 

emlőszűrés (mammográfia).  

A szervezett lakossági emlőszűrés a Szakigazgatási Szerv éves terve szerinti ütemezésben történik. 

Amennyiben a szűrővizsgálatra meghívhatók létszáma ezt lehetővé teszi, a központtól távolabb fekvő, 

nehezen megközelíthető kistelepülések szűrését a közlekedési szempontból kedvezőbb nyári 

hónapokra, a központtól közelebb eső települések szűrését a téli hónapokra ütemezi a Hivatal. 

Amennyiben a futamidő alatt az EFI-ben, vagy a háziorvosok közvetítésével ilyen igény merül fel, azt 

közvetítjük a Hivatal felé, és részt veszünk a helyi szűrések megszervezésében. A behívandó települések 

megjelenési arányát az alapellátás (háziorvos, védőnő, körzeti ápoló) közreműködésével igyekszünk 

növelni. 

 

Tüdőszűrés 

Magyarországon a tüdőszűrő állomások által elvégzett gépi szűrések száma a 80-as évek eleje óta 

folyamatosan csökken, s mára már kevesebb, mint felére esett vissza. Akkor 6,5 millió, most (2011-

ben) kevesebb, mint 2,5 millió ember tüdejét vizsgálják meg évente. Mintegy 25 éve az új 

tüdődaganatos megbetegedések 45%-át, ma már csak 30%-át sikerül szűréssel felkutatni. A 

tüdőgondozó intézetekben krónikus hörghuruttal kezelt több, mint 160 ezer ember, több mint 90%-a 

COPD-ben szenved. Az utóbbi betegségben szenvedők száma a szakemberek becslése szerint azonban 

ennek tízszerese is lehet. A betegség a dohányosok kb. 20%-ánál – valószínűleg a betegségre való 

hajlamosító genetikai tényezők függvényében – jelentkezik, általában 40 év felett. 

A lakosság részvételének ösztönzése során kiemelt figyelmet fordítunk a dohányosok tüdőszűrésen 

való megjelenésének ösztönzésére a rendezvények, minimál intervenció és szűrési programok során.  
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Kérdőív 
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata pályázaton támogatást nyert kistérségi 

életmódprogramok megvalósítására illetve kistérségi egészségfejlesztési terv elkészítésére. 

Kérem, töltse ki az alábbi kérdőívet, mely 5 percet fog igénybe venni. Válaszai elengedhetetlenül 

szükségesek ahhoz, hogy hatékony egészségterve készüljön el a kistérségnek. Köszönjük válaszait!  

Az egészségterv Önért készül! 

1. Életkora: Év  

2. Neme: Férfi Nő 

3. Legmagasabb iskolai végzettsége: Általános iskola 
Szakmunkásképző 
Szakközépiskola 
Gimnázium 
Főiskola 
Egyetem 

4. Van-e / volt-e tartós betegsége? Igen Nem 

5. Ha igen, mi (volt) ez?   

6. Áll-e tartós kezelés alatt? Igen Nem 

7. Érinti / érintette-e valamelyik betegség a 
következők közül? 

 Magas vérnyomás 
Szívbetegség 
Mozgásszervi betegség 
Csontritkulás 
Cukorbetegség 
Emésztőrendszeri betegség 
Daganatos betegség 

8. Részt vett valamilyen egészségügyi 
szűrővizsgálaton az elmúlt 1 évben? 

Igen Nem 

9.  Egészségesnek érzi magát? Igen Nem 

10. Ön túlsúlyos? Igen Nem 

11. Milyen gyakorisággal dohányzik?  Nem dohányzom 
Napi 1-5 szál 
Napi 6-10 szál 
Napi 11-15 szál 
Napi 16-20 szál 
Napi 21-30 szál 
Napi 31 szál felett 

12. Milyen gyakran fogyaszt ön kábítószert? Soha nem próbáltam 
Egyszer kipróbáltam 
Havonta 1-2 alkalommal 
Hetente egyszer 
naponta 

13. Milyen gyakran iszik ön alkoholt? Soha nem fogyasztok 
Különleges alkalmakkor 
Alkalmanként 
Rendszeresen 

14. Milyen gyakran sportol? Soha 
Alkalmanként 
Hetente 1-2 alkalommal 
Hetente 3-4 alkalommal 
Minden nap 
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15. Mit sportol?  

16. Naponta mennyi időt tölt el a TV előtt? Egy óránál rövidebb időt 
1-2 órát 
3-4 órát 
4 óránál hosszabb időt 

17. Naponta mennyi időt tölt el a számítógép 
előtt? 

Egy óránál rövidebb időt 
1-2 órát 
3-4 órát 
4 óránál hosszabb időt 

18. Szed ön valamilyen gyógyszert? Igen Nem 

19. Milyennek értékeli a lelkiállapotát egy öt 
fokozatú skálán? (1: rossz, 5: jó) 

1  2  3  4  5   

20. Hányszor étkezik egy nap? 1  2  3  4  5  vagy több alkalommal 

21. Hányszor fogyaszt egy nap gyümölcsöt? 0  1  2  3  4  5  vagy több alkalommal 

22. Hányszor fogyaszt egy héten húst? 0 (vegetáriánus vagyok) 1  2  3  4  5  vagy több 

23. Fogyaszt-e ön teljes kiőrlésű gabonából 
készült pékárukat? 

Igen Nem 

24. Mennyi folyadékot fogyaszt egy nap? 0-1 liter 
1-2 liter 
2-3 liter 
3-4 liter 
4 liternél több 

25. Milyen gyakran eszik ön édességet? Naponta 2-3 szor 
Naponta 
Hetente 2-3-szor 
Alkalmanként 
Soha 

26. Mivel főz? Zsírral Olajjal 

 
27. Rendszeresen után sózza az ételeket? 

Igen Nem 

28. Ön szerint mit jelent az egészséges 
életmód? 

 
 
 

29. Kerüli az egyszerű cukrok fogyasztását? Igen Nem 

30. Kerüli a fehér-liszt fogyasztását? Igen Nem 

31. Kerüli a zsíros ételek fogyasztását? Igen Nem 

32. Tudatosan főz? Igen Nem 

33. Bevásárlás során mely szempontokat 
tart szem előtt azonos termékek közötti 
választás esetén? (több választ is 
megjelölhet) 

A legolcsóbbat választom 
A bio-élelmiszert választom 
A hazai terméket választom 
A márkásabb terméket választom 
A termék összetételét vizsgálva az egészségesebb 
terméket választom 

34. Tagja ön valamilyen sportklubnak, 
egyesületnek? 

Igen Nem 

35. Naponta mennyi időt tölt alvással? 
 

 5-6 óra 
7-8 óra 
9-10 óra 

36. Változtatna életmódján, ha az az 
egészségét szolgálná, és ha az ehhez 
szükséges információkat megkapná? 

Igen Nem 
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37.  Mi tartja vissza a gyakoribb 
sportolástól? 

Időhiány 
Pénzhiány 
Sportolási lehetőségek hiánya 
Társak hiánya 
Lustaság 

38. Jól érzi magát? Igen Nem 

39. Szeret ezen a településen élni? Igen Nem 

40. Van valamilyen ötlete, javaslata, amely a 
település egészségét, a településen élők 
életmódját tudná javítani, támogatni? 

 

Kérdés esetén kérjük, forduljon bizalommal Reizinger Ádám (Tel.: 06-30/532-7013) EFI irodavezetőhöz.  

Köszönjük, hogy válaszaival hozzájárult a program megvalósításának sikerességéhez!



 
 

 

 

 

 


