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Az alapellátás – jelenlegi kompetencia-keretei kö-
zött – döntően a háziorvosi részvétellel történik, ezért 
az orvosok által naponta ellátandó páciensek száma ma-
gas, kevés idő jut a személyesebb kapcsolat kialakítá-
sára és valódi prevenciós feladatok megvalósítására. 
A szakellátás kapacitásai végesek, a várólisták miatt ese-
tenként akadályozott a szakorvosi konzílium időben tör-
ténő igénybevétele. Az egészségügy informatikai rend-
szerei egymástól izoláltan működnek, ami nehezíti az 
információ-áramlást és az ellátás különböző színtere-
in keletkező adatok áttekinthetőségét.

A háziorvosok jelentős része 60 év feletti (38%), a 40 
év alatti orvosok aránya rendkívül alacsony (17%). Figye-
lembe véve a humánerőforrás koreloszlását, a szakspe-
ci�kus migrációs trendeket, indokolttá vált a bázis-�nan-
szírozás elemein túlmutató célzott beavatkozás, az alap-
ellátásban végzett munka szakmai presztízsének a nö-
velése, valamint a minőségi megújuláshoz kötött �nan-
szírozás bővítése. Ennek fontos eleme, hogy bővítsük 
a helyben elérhető de�nitív szolgáltatások és ellátások 
körét. Az egészségtudatos magatartás kialakítása és a be-
tegségek, valamint a betegségkockázatot jelentő maga-
tartásformák korai felismerése érdekében az alapellátás 
szerves részévé szükséges tenni a népegészségügyi szolgál-
tatásokat, új szakemberek bevonásával bővítendőek a kró-
nikus gondozás és a rehabilitáció feltételei is.

Az alapellátás az egészségügyi ellátórendszer egyet-
len olyan szegmense, ami kapcsolatot képes tartani a la-
kosság egészével, ahol a gyakorlatban is megvalósulhat 
az ellátáshoz történő közel azonos hozzáférés. Ezen 
a felismerésen alapul a Svájci-Magyar Együttműködé-
si Program keretében megvalósuló SH/8/1 számú né-
pegészségügyi fókuszú Alapellátás-fejlesztési Modell- 
program, aminek feladata a magyar alapellátás meg-
újításának előkészítése. A program célja, hogy praxis-
közösségek kialakításával, valamint az alapellátás pre-
venciós szolgáltatásainak bővítésével hozzájáruljon a la-
kosság egészségi állapotának javításához, a hozzáférés 
egyenlőtlenségeinek felszámolásához, különös tekintet-
tel a hátrányos helyzetű lakosságra, ezen belül is a ro-
ma közösségre.

A program keretében 2013-ban 16 észak- és kelet- 
magyarországi település, összesen 24 háziorvosi praxisa 
állt össze négy praxisközösséggé a humánerőforrás haté-
konyabb hasznosítása és a szolgáltatások optimális szer-
vezése érdekében. A praxisközösségek háziorvosi, házi 

gyermekorvosi praxisok partneri együttműködésén ala-
pulnak, melyek – a program által biztosított támogatás 
révén – kiegészülnek különböző kompetenciákkal ren-
delkező egészségügyi szakemberekkel: dietetikussal, gyógy-
tornásszal, egészségpszichológussal, népegészségügyi szak- 
emberrel, praxisközösségi nővérrel. A program céljaival 
összhangban, a körzeti és iskolai védőnők is praxisközös-
ségek tagjaivá válnak, és a korábbinál szorosabb kapcso-
lat alakul ki a térségben dolgozó iskolaorvosokkal. A la-
kosság jobb elérését, eredményesebb bevonását a helyi 
közösségből kiválasztott segéd-egészségőrök segítik.

A programban a bevont lakosság, több mint 40 ezer 
fő egészségi állapot felmérésére kerül sor. Az állapot 
felmérés lehetőséget ad arra, hogy az ellátásért felelős 
háziorvosok – külön prevenciós rendelés keretében – 
megismerjék valamennyi, a praxisukba tartozó kliens 
aktuális rizikó- és kórállapotát. A program keretében 
a praxisközösségek szakemberei egyéni és közösségi koc-
kázati tényezőkhöz illeszkedő egészségfejlesztést vé-
geznek, segítik a háziorvosok gondozási tevékenységét 
is. Az adminisztratív terhek csökkentése és a szakem-
berek döntéstámogatása érdekében a projekt készíti el 
a magyar e-egészségügyi rendszer informatikai fejlesz-
tésének alapellátási szegmensét.

A modellprogram első tapasztalatai azt mutatják, 
hogy az alapellátás minőségi megújításához elengedhe-
tetlen a szereplők együttműködése, új funkciók megje-
lenítése, célzottan képzett szakemberek bevonása, a szak-
dolgozói kompetenciák bővítése, valamint a rendelke-
zésre álló források rugalmasabb és hatékonyabb felhasz-
nálása. A praxisközösség – működési egységként – segí-
ti az esélyegyenlőség elvének érvényesülését, és hozzá-
járul az alapellátás egyes színtereinek integrációjához. 
Megalapozhatja a helyi szociális ellátással történő haté-
konyabb kooperációt, egy adott földrajzi egység komp-
lex alapellátását, amiben a családorvosoknak vezető sze-
repe van. A kisméretű, egymástól független, izoláltan 
működő praxisok fenntarthatóságának gondolatát meg-
haladva, új struktúra irányába szükséges elmozdulni, 
ahol a praxisok egymással és más szolgáltatókkal – ho-
rizontálisan és vertikálisan is – együttműködve nyújták 
szolgáltatásaikat. A fejlesztés az új típusú alapellátási 
szolgáltatást nyújtó egészségügyi dolgozók anyagi és 
szakmai motiválásával és csak önkéntes alapon valósul-
hat meg.

Dr. Papp Magor szakmai vezető

Alapellátás új minőségben
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Az 1978-as Alma-Atai Nyilatkozat óta, az alapellátás 
azzal az alapvető elvárással szembesül, hogy a társadalom 
egészségproblémáira egészségfejlesztési, betegségmegelő-
zési, gyógyító és rehabilitációs szolgáltatások nyújtásá-
val megfelelő választ adjon, s a leggyakrabban előforduló 
egészségproblémákról, valamint azok megelőzési és kezelési 
lehetőségeiről tájékoztatást nyújtson.

Az ezredfordulót követően, szakmai, társadalmi és politi-
kai szinten egyaránt világossá vált, hogy az alapellátás nem 
teljesíti ezen elvárásokat.

A magyar lakosság népegészségügyi mutatói (a nem 
fertőző betegségek miatti korai halálozás, a rejtett morbidi-
tás trendje, a rokkantság miatt inaktív népesség aránya, az 
egészségmagatartás jellemzői, a mentális megbetegedések 
prevalenciája stb.) egyértelműen mutatják, hogy Magyaror-
szág számára az alapellátási rendszer reformja elodázhatat-
lan szükségszerűség.

Az SH/8/1 számú „Népegészségügyi fókuszú alapellátás-
szervezési modellprogram virtuális egészség központtal” 
című Svájci- Magyar Együttműködési Program egy olyan 
kísérleti projekt, mely a magyar alapellátás reformjának 
megalapozását tűzte ki célul, elősegítve egy olyan ellátási 
rendszer kialakítását, mely a lakosság általános egészségi 
állapotának javítását, az egészségi állapot szintjén fellelhető 
társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését tűzi ki célul.

Az alapellátási rendszernek a hagyományos betegellátás 
mellett, az érintett közösségek számára egészségfejlesztési, 
betegségmegelőzési és a krónikus betegségben szenvedők 
egészségének helyreállítását célzó  rehabilitációs szolgáltatá-
sokat is nyújtania kell.

Ezeknek a tevékenységeknek mind a folyamat mind a ki-
menet szintjén jól szabályozottaknak és ellenőrizhetőeknek 
kell lenniük, s igazolhatóan az életminőség jelentős javulá-
sát kell eredményezniük.

A többszintű megelőző tevékenység nyújtásához , mely 
együttműködésen alapuló, az alkalmazottak munkaidejének 
és költségeinek a megosztásán alapuló gyakorlat kell, hogy 
legyen az alapellátási team-ek kialakítása elengedhetetlen .

Ez a modellprogram egy innovatív egészségfejlesztési és 
népegészségügyi program, mely a népegészségügy új ki-
hívásaira re!ektál, és megalapozza egy közösség orientált 
alapellátási rendszer kifejlesztését Magyarországon.

A Működési Kézikönyv a programban résztvevő házior-
vosi praxisok számára készült. 

Az alapellátás szintjén hagyományosan nyújtott diag-
nosztikai, gyógyító és krónikus ellátási szolgáltatások, el-
járások nem kerülnek tárgyalásra; a Kézikönyv a program 
keretében megvalósuló népegészségügyi szolgáltatásokra 
fókuszál.

 Az Egészségügyi Világszervezet ajánlásának megfelelő-
en, mely az alapellátás vonatkozásában a megelőző szolgál-
tatások  megerősítésének szükségességét hangsúlyozza, a 
Kézikönyv bemutatja a praxisközösségek felépítését, a szol-
gáltatásokat nyújtó team összetételét, továbbá a népegész-
ségügyi szolgáltatások céljait, a szereplőit és a tartalmát.

A Kézikönyv használata segítséget nyújt a praxisok és 
praxistársulások számára az egészségfejlesztési és betegség-
megelőzési tevékenységek integratív, minden szintre kiter-
jedő tervezéséhez és végrehajtásához. Továbbá támogatja a 
rendelkezésre álló erőforrások közös használatát és a ta-
pasztalatok megosztását annak érdekében, hogy a szolgál-
tatások nyújtása a leghatékonyabb módon történjen meg. 
A későbbiek során a Kézikönyv kiegészítéseként a praxis-
közösségek mindennapi tevékenységének szabályozására 
és támogatására az eljárásrenddel, valamint a gazdasági, 
jogszabályi, informatikai, kommunikációs hátérrel és a ma-
nagementtel kapcsolatos dokumentumok is kimunkálásra 
kerültek.

ELŐSZÓ 
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A  „Népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési mo-
dellprogram virtuális egészség központtal” SH/8/1 számú 
program  a magyar egészségügyi ellátórendszer átalakítá-
sát célul kitűző  Semmelweis Tervhez szorosan kapcsolódó 
Alapellátás-szervezési Kísérleti Projekt.

 Az itt ismertetésre kerülő SH/8/1 Program célkitűzé-
se  népegészségügyi fókuszú közösség-orientált alapellátás 
létrehozására a hátrányos helyzetű régiókban, azonban a 
Program fejlesztései és eredményei alapján olyan ajánlások 
kerülnek megfogalmazásra, melyek az alapellátás országos 
szintű fejlesztését támogatják.

Tágabb értelemben a Projekt célja, hogy módszerta-
ni javaslatokat és ajánlásokat tegyen az egészségpolitikai 
döntéselőkészítés és döntéshozás számára az alapellátás re-
gionális és országos szinten történő javításához.

A magyar lakosság népegészségügyi mutatói egyértelmű-
en jelzik, hogy Magyarország számára az alapellátási rend-
szer reformja elkerülhetetlen.

Az alapellátási rendszernek a hagyományosan nyújtott 
gyógyító orvosi ellátás mellett, az érintett közösségen belül 
egészségfejlesztésre, betegségmegelőzésre, az egészségi álla-
pot helyreállítására, valamint a krónikus betegségben szen-
vedők eredményes rehabilitációjára is összpontosítania kell.

Ez a modellprogram egy innovatív egészségfejlesztési és 
népegészségügyi program, mely megalapozza egy közösség 
orientált alapellátási rendszer kifejlesztését Magyarorszá-
gon.

A többszintű megelőző tevékenység nyújtásához , mely 
együttműködésen alapuló, az alkalmazottak munkaidejének 
és költségeinek a megosztásán alapuló gyakorlat kell, hogy 
legyen az alapellátási team-ek kialakítása elengedhetetlen.

A Svájci Hozzájárulás Program keretében egy praxiskö-
zösséget hat háziorvosi körzet alkot.  Ezek mindegyikében 
egy háziorvos és egy nővér dolgozik, akik munkáját praxis-
közösségi szinten további felsőfokú végzettséggel rendelke-
ző egészségügyi szakemberek segítik: dietetikus, gyógytor-
nász, népegészségügyi szakember,  egészségpszichológus, 
praxisközösségi nővér és olyan segítő személyek, akik vagy 
OKJ-s végzettséggel rendelkeznek (segéd-egészségőrök), 
vagy anélkül, de célzott képzést követően állnak munkába 
(egészségfelelősök).

A Program keretében négy alapellátási csoport jön létre 
négy magyarországi kistérségben melyek tevékenységeibe 
védőnők is bekapcsolódnak.

 A praxisok és a praxistársulások szervezeti felépítése, va-
lamint az általuk végzett népegészségügyi szolgáltatás céljai 
és tartalma egyaránt meghatározásra kerültek.

A közösségi egészségfejlesztési tevékenység mellett az 
alapellátás betegségmegelőző tevékenysége szolgáltatási 
egységekbe szerveződik, melyből három a magyar alapellá-
tásban teljesen új (egészségi állapotfelmérés, betegségkoc-
kázat becslése, életmód-tanácsadás), a negyedik (krónikus 
gondozás és rehabilitáció) pedig új irányultsággal,  a rehabi-
litáció hang irányába mozdul el.

A modell-program új motívumként kapcsolatot teremt 
az alapellátási  és a védőnői szolgáltatások között. 

A  Működési Kézikönyvben részletesen bemutatásra ke-
rülő új szolgáltatások az alábbiak:

Egészségfejlesztés közösségi színtereken

A közösségi színtereken végzett egészségfejlesztési prog-
ramok célja, hogy javítsa az egészséget meghatározó ténye-
zőket és növelje az esélyegyenlőséget ott, ahol a célcsoport 
egyes tagjai megtalálhatóak és mozgósíthatóak. A leggyako-
ribb helyszínek közé az iskolák és munkahelyek tartoznak.

A programokat és tevékenységeket úgy kell kialakítani, 
hogy azokat érjék el akiknek az eszközök és erőforrások te-
kintetében arra a legnagyobb szükségük van.

A közösségi tevékenységek együttműködésre épülnek – a 
praxisközösségeken belüli és kívüli érdekelt felekkel egy-
aránt.  A helyi önkormányzatok elkötelezett támogatása 
alapvető fontosságú.

Védőnői szolgáltatások

Védőnők továbbra is folyamatosan ellátják jogszabályban 
előírt kötelességeiket, továbbá elvégzik minden 18 év alat-
ti gyermek egészségi állapotának felmérését, kockázatának 
becslését. 

A kockázatbecslés eredményétől függően,  a védőnő  spe-
ciális ellátást nyújt, vagy a gyermeket és gondozóját kö-
zösségi egészségfejlesztési programokba, vagy más egész-
ségügyi szakember által biztosított egyéni vagy csoportos 
életmód tanácsadásra  irányítja, vagy továbbküldi a házior-
voshoz/házigyerekorvoshoz további vizsgálatokra.

Egészségi állapot felmérés

A praxisközösség egyéni praxisaiba tartozó 18 éves kor 
fölötti felnőtt lakosainak állapotfelmérését a népegészség-
ügyi szakember és a praxisközösségi nővér végzik. Az álla-
potfelmérésnek kettős célja van. Egyrészt rögzíti az páciens 
egészségi állapotát a program elején, egy alapállapot becs-
lést szolgáltatva, amelyhez a program végén az egészségi 
állapotban bekövetkező változás hasonlítható. Másrészt biz-
tosítja, hogy különböző az alapellátás szintjén alkalmazha-
tó szűrési módszerek segítségével a kockázati tényezők és/
vagy  preklinikai  szakaszban lévő betegségek felismerésre 
kerüljenek.

Hangsúlyt kell fektetni, a hátrányos társadalmi-gazdasági 
helyzetű (különösen a roma) felnőtt lakosságra.

Életmód tanácsadás

Az életmód tanácsadás célja, az egészségtudatosság növe-
lése, s annak biztosítása, hogy megfelelő legyen a népegész-

ÖSSZEFOGLALÁS
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ségügyi és egészségügyi szolgáltatások igénybevétele, az 
orvosi és egészségügyi tanácsok követése az ún. egészség- 
kimenetek javítása, a morbiditás és mortalitás csökkentése, 
valamint az életminőség javítása érdekében.

Orvosi kockázat elemzés

Orvosi kockázat elemzés célja, hogy az alapkockázat-
becslés során azonosított kockázati tényző(k) jelentőségét 
meghatározza. Ez a háziorvosok által végzett tevékenység 
de!nitív orvosi tanácsadás/ellátás közvetítését jelenti a ko-
rábban egészségállapot becslésen átesett praxishoz tartozó 
személyek számára.

Rehabilitációs központú krónikus gondozás

A krónikus gondozás súlypontja a rehabilitáció felé toló-
dik el, azaz a betegséggel, fogyatékkal élők számára az op-
timális társadalmi integráció elősegítése. Ezt a szolgáltatást 
a háziorvosok és a praxisközösségek újonnan alkalmazott 
egészségügyi szakemberei (gyógytornász, népegészségügyi 
szakember, egészségpszichológus és dietetikus) végzik.

A Svájci Hozzájárulás Program keretében kialakított pra-
xisközösségi modell összhangban áll a Semmelweis Terv 
alapellátással kapcsolatos legfontosabb céljaival:

– A de!nitív ellátási arány növelése az alapellátásban.
– A háziorvosok részvételének ösztönzése és biztosítása 

a megelőző tevékenységek, az egészségi állapot felmé-
rés és egészségfejlesztés területén.

– A helyi morbiditási és teljesítmény adatok alapján sú-
lyozott pénzügyi forrásallokáció.

– A háziorvosok és az egyéb egészségügyi szakemberek 
között együttműködés  létrehozása, a közösség-orien-
tált alapellátáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségeinek 
csökkentése érdekében.

– A praxisközösségek szerepének erősítése a betegút me-
nedzsmentben.

– Integrált informatikai hálózati kapcsolat kiépítése a 
praxisközösségek, a másodlagos és harmadlagos szintű 
egészségügyi szolgáltatók, valamint az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár között az ún. „E-health megol-
dások” támogatása által.

ÖSSZEFOGLALÁS
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1.1. A praxisközösség meghatározása

A Svájci Hozzájárulás Program keretében kialakított 
praxisközösség alapellátást végző háziorvosok olyan együtt-
működő hálózata, amely a hagyományosan kínált gyógyító, 
akut és sürgősségi orvosi ellátás mellett betegségmegelőző 
és egészségfejlesztési tevékenységeket is végez. A praxiskö-
zösség célja az ellátott népesség egészségi állapotának javí-
tása, nem pusztán a betegek ellátása és gondozása, hanem 
– a teljes célpopuláció bevonásával – a betegségek megelő-
zése, valamint az egészség megőrzése és fejlesztése révén is. 
E célok elérése új szakemberek és segítők alkalmazásával 
történik, akik népegészségügyi szolgáltatások széles skáláját 
tudják megtervezni és megvalósítani. A közösség házior-
vosai megosztják az újonnan bevont szakemberek munka-
idejét és alkalmazási költségeit. Hat háziorvosi praxis alkot 
egy praxisközösséget, amely a hagyományos háziorvosi 
tevékenységek mellett négy új, népegészségügyi szemléletű 
szolgáltatást kínál, a közösségen belül az alábbi egységekbe 
szervezve:

1. egészségi állapot felmérése
2. betegségkockázat elemzése

3. életmód-tanácsadás
4. krónikus gondozás – rehabilitáció

A 4. pontban feltüntetett szolgáltatás dőlt betűvel való 
kiemelése azt jelzi, hogy ez a – háziorvosok által szokáso-
san nyújtott – ellátás kibővül, és hangsúlya a rehabilitáció 
irányába tolódik el. A megelőző szolgáltatásokon túlmenő-
en az alapellátási szolgáltatásoknak ugyancsak új jellemzője 
lesz a védőnők által végzett tevékenységek szorosabb össze-
hangolása az alapellátási praxisok és a praxisközösség által 
kínált szolgáltatásokkal.

1.2. A praxisközösség felépítése

A Svájci Hozzájárulás Program keretében létrejövő pra-
xisközösséget hat háziorvosi körzet alkotja (1. ábra). Ezek 
mindegyikében egy háziorvos és egy praxis nővér dolgozik, 
akiknek a munkáját felsőfokú végzettségű egészségügyi dol-
gozók – dietetikus, gyógytornász, népegészségügyi szak-
ember, egészségpszichológus, praxisközösségi nővér – egé-
szítik ki, valamint olyan segítő személyek, akik vagy OKJ 

 A PRAXISKÖZÖSSÉG SZERVEZŐDÉSE1. FEJEZET

1. ábra: Egy praxisközösségbe hat háziorvosi körzet tartozik (kör), amely a különféle, színekkel megjelölt szolgáltatásokat 
nyújtja a célközösségnek (központi ovális forma)

Védőnői szolgáltatások Egészségi állapot felmérés

Betegellátás, betegségkockázat felmérése Krónikus gondozás, rehabilitáció

Közösségi színterekhez kötött egészségfejlesztés

Intervenciós terület

3. háziorvosi 

praxis

1. háziorvosi 

praxis

6. háziorvosi 

praxis

4. háziorvosi 

praxis

2. háziorvosi 

praxis

5. háziorvosi 

praxis

Praxisközösségi 

koordinátor
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végzettséggel rendelkeznek (segéd-egészségőr), vagy anél-
kül, de célzott képzést követően állnak munkába (egész-
ségfelelős). A Svájci Hozzájárulás Program keretében négy 
praxisközösség jön létre négy magyarországi kistérségben; 
ezek tevékenységeibe összesen 33 védőnő is bekapcsolódik 
(a védőnők pontos száma kistérségenként változik, mert a 
háziorvosi és védőnői körzetek populációs felosztása külön-
böző).

1.3. Az ellátandó népesség leírása

Az ellátandó népesség összetételét a 2. ábra mutatja 
ovális formában, amelynek árnyalatai a célcsoport rétege-
it (alcsoportjait) mutatják kor és társadalmi sebezhetőség 
alapján elkülönítve. Kor szerint négy réteg különíthető el a 
függőleges tengely mentén, a tengelymetszettől kiindulva. 
A legalsó, sötétkék réteg az újszülötteket, csecsemőket és 18 
éven aluli gyermekeket reprezentálja (1); a terhes nőket és 
kisgyermekes anyákat jelzi a világoskék színű, 2-vel jelölt 
réteg; az idősebb korosztályt mutatja a sötétszürke sáv az 
ovális forma tetején (4); az előbbiekben nem említett felnőt-
teket reprezentálja a fehér, 4-gyel jelzett középső sáv. A tár-
sadalmi sebezhetőség mértéke a vízszintes tengely mentén 
jobbra emelkedik. Az ovális forma bal oldalán a sebezhe-
tőség szempontjából nem magas kockázatúak találhatók; a 
sebezhetőek rózsaszínnel jelölve az ovális forma jobb felén 
helyezkednek el (5), akiken belül külön, lila színnel vannak 
jelölve a kiemelt $gyelemre szoruló romák (6).

1.4. A praxisközösség összetétele

A praxisközösség humánerőforrásának része lesz a hat 
háziorvos és a velük együtt dolgozó praxis nővérek, a 3. 
ábra bal oldalán kék színnel feltüntetve. A hat háziorvos 
egyike lesz a praxisközösség koordinátora (praxiskoordiná-
tor, pirossal jelölve), akinek a többi háziorvos beszámolási 
kötelezettséggel tartozik. A nem orvos végzettségű egész-
ségügyi dolgozók zöld színnel vannak jelölve a 3. ábra jobb 
oldalán; fölöttük piros színnel a népegészségügyi koordiná-
tor, aki szervezi és felügyeli a nem orvos végzettségű dol-
gozók munkáját – kivéve a praxis nővéreket, akiket az őket 
alkalmazó háziorvos irányít –, valamint a segéd-egészség-
őrök és egészségfelelősök munkáját is. A védőnők mindkét 
koordinátorral együtt dolgoznak. Az orvos és nem orvos 
koordinátor szorosan együttműködik, de a praxisközösség 
munkájáért alapvetően a praxiskoordinátor felel.

1.5. A praxisközösség által biztosított

        szolgáltatások és a praxisközösségen

        belül egy háziorvosi praxis működése

A praxisközösség által nyújtott szolgáltatások egységekbe 
szerveződnek, amint azt a 4. ábra mutatja. A megelőző szol-
gáltatásokat nyújtó egységek közül három (egészségi állapot 
felmérés, életmód-tanácsadás, betegségkockázat felmérés) 
újnak tekinthető a magyar egészségügyi alapellátásban, 

Társadalmi sebezhetőség

Kor

1

2

3

4

5 6

2. ábra: Az ellátandó népesség különféle rétegei színekkel jelölve
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3. ábra: A praxisközösség humánerőforrása
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Életmód tanácsadás
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(Dietetikus, gyógytornász, 
egészségpszichológus, 

népegészségügyi 
szakember)

Védőnői
szolgáltatások

Egészségi 
állapot

felmérés
18 év alatt

(Védőnő)

Háziorvosi ellátás
Akut ellátás

Kapuőri funkció
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Segéd-egészségőr
Egészségfelelős

Népegészségügyi koordinátor

1
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5 6

4. ábra:  A praxisközösség szolgáltatási egységei által nyújtott szolgáltatások

Alapellátás szintjén jelenleg meglévő szolgáltatások fekete keretben láthatóak.
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Munkatárs 

megnevezése

Létszám praxis-

közösségenként
Végzettség

Melyik szolgáltatási 

egységben dolgozik

A praxisközösséggel 

kapcsolatos feladatok

Praxisközösségi 
koordinátor
(vezető háziorvos)

1 Háziorvos szakirányú 
szakképzettséggel

– Betegségkockázat elemzése
– Életmód tanácsadás
– Krónikus gondozás és 

rehabilitáció

– A praxisközösség 
munkájának irányítása

– A praxisközösség által 
végzett tevékenységek 
koordinációja a 
népegészségügyi 
koordinátorral együtt

– A praxisközösségi feladatok 
és munkabeosztás 
jóváhagyása 

– A praxisközösségi 
beszámolók jóváhagyása 

– Beszámolás a felügyeleti 
szervnek

Népegészségügyi 
koordinátor

1 Népegészségügyi 
mesterszak

– Az egészségi állapot 
felmérés, életmód 
tanácsadás, közösségi 
egészségfejlesztés 
koordinációja

– Rehabilitációs szolgáltatások 
szervezése

– A praxisközösség által 
végzett megelőző 
tevékenységek 
adminisztrációja 

– A praxisközösség által 
végzett tevékenységek 
koordinációja a 
praxisközösségi 
koordinátorral együtt

– A praxisközösségi feladatok 
és munkabeosztás tervezése

– Adatgyűjtés praxisközösségi 
beszámolókhoz, beszámolók 
elkészítése

Háziorvos 4 (kivéve 
Berettyóújfalu)

Háziorvos szakirányú 
szakképzettséggel

– Betegségkockázat elemzése
– Életmód tanácsadás
– Krónikus gondozás és 

rehabilitáció

– A praxisban végzendő 
feladatok és munkabeosztás 
jóváhagyása 

– A kompetenciakörébe 
tartozó szolgáltatások 
nyújtása 

– Beszámolókhoz szükséges 
adatok jóváhagyása

Házi gyermekorvos 1 (kivéve 
Berettyóújfalu)

Gyermekorvos 
szakirányú 
szakképzettséggel 

– Betegségkockázat elemzése
– Életmód tanácsadás
– Krónikus gondozás és 

rehabilitáció

– Az elvégzendő feladatok és 
munkabeosztás tervezése

– A kompetenciakörébe 
tartozó szolgáltatások 
nyújtása 

– Beszámolókhoz 
adatszolgáltatás

Praxisnővér 6 Ápoló alap- vagy 
mestervégzettséggel

– Életmód tanácsadás
– Krónikus gondozás és 

rehabilitáció

– Az elvégzendő feladatok és 
munkabeosztás tervezése

– A kompetenciakörébe 
tartozó szolgáltatások 
nyújtása 

– Beszámolókhoz adatok 
gyűjtése 

Védőnő A praxisközösség 
területén dolgozó 
minden védőnő

Védőnő, alap- vagy 
mestervégzettséggel

– Védőnői szolgáltatások
– Egészségi állapot felmérése 

gyermekek (18 éven aluliak) 
körében

– Életmód tanácsadás
– Közösségi egészségfejlesztés

– Az elvégzendő feladatok és 
munkabeosztás tervezése

– A kompetenciakörébe 
tartozó szolgáltatások 
nyújtása 

– Beszámolókhoz 
adatszolgáltatás

1. táblázat A praxisközösség munkatársainak végzettsége és feladatai
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Munkatárs 

megnevezése

Létszám praxis-

közösségenként
Végzettség

Melyik szolgáltatási 

egységben dolgozik

A praxisközösséggel 

kapcsolatos feladatok

Praxisközösségi 
nővér

1 Ápoló alap- vagy 
mestervégzettséggel

– Egészségi állapot felmérése 
– Életmód tanácsadás

– Az elvégzendő feladatok és 
munkabeosztás tervezése

– A kompetenciakörébe 
tartozó szolgáltatások 
nyújtása 

– Beszámolókhoz 
adatszolgáltatás

Népegészségügyi 
szakember

1 Népegészségügyi 
alap- vagy 
mestervégzettség

– Egészségi állapot felmérése 
– Életmód tanácsadás

– Az elvégzendő feladatok és 
munkabeosztás tervezése

– A kompetenciakörébe 
tartozó szolgáltatások 
nyújtása 

– Beszámolókhoz 
adatszolgáltatás

Háziorvos rezidens 
(szakirányú 
szakképzésben 
résztvevő orvos)

1 Orvos szakirányú 
szakképzettséggel 
vagy anélkül 
(háziorvosi körzet 
nélkül)

– Betegségkockázat elemzése
– Életmód tanácsadás
– Krónikus gondozás és 

rehabilitáció

– Az elvégzendő feladatok és 
munkabeosztás tervezése

– A kompetenciakörébe 
tartozó szolgáltatások 
nyújtása 

– Beszámolókhoz 
adatszolgáltatás

Dietetikus 1 Dietetikus, alap- vagy 
mestervégzettséggel

– Életmód tanácsadás
– Krónikus gondozás és 

rehabilitáció

– Az elvégzendő feladatok és 
munkabeosztás tervezése

– A kompetenciakörébe 
tartozó szolgáltatások 
nyújtása 

– Beszámolókhoz 
adatszolgáltatás

Egészség-
pszichológus 

1 Egészségpszichológia
mestervégzettség
vagy klinikai szak-
pszichológus
szakirányú
szakképzettség

– Életmód tanácsadás
– Krónikus gondozás és 

rehabilitáció

– A praxisközösségben 
elvégzendő feladatok és 
munkabeosztás tervezése

– A kompetenciakörébe 
tartozó szolgáltatások 
nyújtása 

– Beszámolókhoz 
adatszolgáltatás

Gyógytornász 1 Gyógytornász, 
alap- vagy 
mestervégzettséggel

– Életmód tanácsadás
– Krónikus gondozás és 

rehabilitáció

– A praxisközösségben 
elvégzendő feladatok és 
munkabeosztás tervezése

– A kompetenciakörébe 
tartozó szolgáltatások 
nyújtása 

– Beszámolókhoz 
adatszolgáltatás

Egészségőr 12 
(összesen 48 a 4 
praxisközösségben)

Ápolási asszisztens 
vagy szociális 
gondozó OKJ 
végzettség (képzés a 
WP 6.4 keretében)

– Közösségi egészségfejlesztés
– Toborzás megelőző 

szolgáltatások 
igénybevételére

– Együttműködés az 
elvégzendő feladatok és 
munkabeosztás 
tervezésében

– A számára meghatározott 
feladatok elvégzése 

Egészségfelelős 25
(összesen 100 a 4 
praxisközösségben)

Alkalmi képzés a WP 
6.5 keretében

– Közösségi egészségfejlesztés 
– Toborzás megelőző 

szolgáltatások 
igénybevételére

– Együttműködés az 
elvégzendő feladatok és 
munkabeosztás 
tervezésében

– A számára meghatározott 
feladatok elvégzése

1. táblázat A praxisközösség munkatársainak végzettsége és feladatai
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Munkatárs 
megnevezése

Létszám praxis-
közösségenként

Végzettség
Melyik szolgáltatási 
egységben dolgozik

A praxisközösséggel 
kapcsolatos feladatok

Szerződés szerint vagy alkalmilag közreműködő egyéb szakemberek a praxisközösségben, elérhetőségtől függően

Fogorvos A praxisközösség 
körzetében működő 
fogorvosi praxisok 
számától függően 
változó

Fogorvos szakirányú 
szakképzettséggel 
vagy anélkül

– Betegségkockázat elemzése
– Életmód tanácsadás
– Krónikus gondozás és 

rehabilitáció

– Az elvégzendő feladatok és 
munkabeosztás tervezése

– A kompetenciakörébe 
tartozó szolgáltatások 
nyújtása 

– Beszámolókhoz 
adatszolgáltatás

Iskolaorvos Legalább 1, a 
praxisközösségben 
működő iskolák 
számától függően 

Szakirányú 
szakképzettséggel 
rendelkező orvos

– Betegségkockázat elemzése
– Életmód tanácsadás
– Krónikus gondozás és 

rehabilitáció 
– Közösségi egészségfejlesztés

– Az elvégzendő feladatok és 
munkabeosztás tervezése

– A kompetenciakörébe 
tartozó szolgáltatások 
nyújtása 

– Beszámolókhoz 
adatszolgáltatás

Iskolavédőnő Legalább 1, a 
praxisközösség-ben 
működő iskolák 
számától függően

Védőnő, alap- vagy 
mestervégzettséggel

– Védőnői szolgáltatások
– Egészségi állapot felmérése 

gyermekek körében
– Életmód tanácsadás
– Közösségi egészségfejlesztés

– Az elvégzendő feladatok és 
munkabeosztás tervezése

– A kompetenciakörébe 
tartozó szolgáltatások 
nyújtása 

– Beszámolókhoz 
adatszolgáltatás

1. táblázat: A praxisközösség munkatársainak végzettsége és feladatai

a negyedik (krónikus gondozás és rehabilitáció) pedig a je-
lenleginél nagyobb hangsúlyt helyez a rehabilitációra.

A SZOLGÁLTATÁSI EGYSÉGEK LEÍRÁSA

1.5.1. Védőnői szolgáltatások

A védőnők a praxisközösségben is végzik mindazon tevé-
kenységeket, amelyeket számukra a jogszabály előír1. Ezen 
túlmenően egészségi állapotfelmérést végeznek minden 18 
éven aluli gyermek esetében, amelynek eredményétől füg-
gően továbbküldik a gyermeket és gondviselőjét a közösségi 
egészségfejlesztési programokban való részvételre, vagy a 
háziorvoshoz, vagy a házi gyermekorvoshoz további vizsgá-
latra, illetve egyéni vagy csoportos életmód-tanácsadásra, 
amelyet vagy ők, vagy más egészségügyi dolgozó végez. 

A védőnői szolgáltatások részletes leírását a 2.2 fejezet 
tartalmazza.  

1.5.2. Egészségi állapot felmérés

Az egészségi állapot felmérést el kell különíteni az akut és 
krónikus betegellátástól, mert az előbbi a praxisközösséghez 
tartozó minden felnőttre irányul, míg utóbbi a betegekre 
vagy az orvosi ellátást igénylőkre. Ezt a felmérést a nép-

egészségügyi szakember és a praxisközösségi nővér végzi az 
egyes háziorvosi körzetekhez tartozó 18 éven felüli felnőt-
tek körében, kettős céllal. A felmérés egyrészt meghatározza 
az egyén egészségi állapotát adott időpontban, amelyhez az 
illető egészségi állapotának esetleges változása hasonlítható 
lesz a program befejeztével. Másrészt a felmérés különféle, 
az alapellátásban alkalmazható szűréseket is magába fog-
lal a legfontosabb népbetegségek korai stádiumainak, vagy 
azok kockázati tényezőinek azonosítására. Külön $gyelmet 
kapnak majd a hátrányos társadalmi-gazdasági helyzetű fel-
nőttek, kiemelten a romák. A szűrési tervet a praxisközös-
ség Szűrési Csoportja által történő elfogadás után a praxis-
koordinátor továbbküldi az Alapellátási Népegészségügyi 
Szolgáltatásokat Koordináló Központba jóváhagyásra. A 2.3 
fejezet részletesen ismerteti az egészségi állapot felmérését. 
A gyermekek egészségi állapotának felmérését továbbra is a 
védőnők végzik.

1.5.3. Életmód tanácsadás

Az életmód tanácsadás célja az egészségműveltség javítá-
sa, amelynek következtében javul az egészségügyi ellátások 
megfelelő igénybevétele, az orvosi és egészségügyi rendel-
kezések és javaslatok betartása, és az egészségügyi szakem-
berekkel való együttműködés, amely mind nélkülözhetetlen 
az eredményességhez, vagyis a megbetegedések és halálo-

1.. 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 
    (Statute on the activities of the health visitors)
    http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400049.ESC
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zások csökkentéséhez, valamint az életminőség javításához. 
Az életmód tanácsadást a praxisközösség mindegyik egész-
ségügyi szakembere végzi; az alkalmazott módszerek azon-
ban különbözőek lesznek az egyes szakemberek kompeten-
ciáitól függően. A tanácsadás módszereit az egyes egyének, 
illetve célcsoportok egészségműveltségének szintjéhez iga-
zodóan kell megválasztani. Az életmód tanácsadásról a 2.5 
fejezet szolgál további részletekkel.

1.5.4. Betegségkockázat felmérése

A betegségkockázat felmérés célja, hogy az ezt megelő-
zően elvégzett egészségi állapot felmérés során azonosított 
betegségkockázati tényezők jelentőségét személyre szabot-
tan meghatározza. Ezt a felmérést a háziorvos végzi, amely-
nek részeként orvosi tanácsot, szükség esetén szolgáltatást 
is nyújt az adott személynek. A betegségkockázat felmérésé-
nek folyamatát a 2.4 fejezet ismerteti részletesen.

1.5.5. Krónikus gondozás rehabilitációs céllal

A krónikus gondozás hagyományos célja az, hogy 
hosszútávú orvosi ellátást nyújtson olyan pácienseknek, 
akik tartósan fennálló betegségben szenvednek, vagy tes-

ti/szellemi fogyatékossággal élnek. A praxisközösség által 
nyújtott krónikus ellátás hangsúlya azonban abba az irány-
ba mutat, hogy rehabilitálja a krónikus beteget, vagyis álla-
pota $gyelembe vételével hozzásegítse a lehető legnagyobb 
mértékű társadalmi integrációhoz. Ezt a szolgáltatást a há-
ziorvos és a praxisközösségbe újonnan belépő egészségügyi 
szakdolgozók (gyógytornász, népegészségügyi szakember, 
egészségpszichológus, dietetikus) végzik. A rehabilitációs 
irányultságú krónikus gondozás leírását a 2.6 fejezet tartal-
mazza.

1.5.6. Akut és sürgősségi orvosi ellátás 

A háziorvosok és házi gyermekorvosok által végzendő 
akut és sürgősségi, valamint egyéb egészségügyi ellátási 
formákat az Egészségügyi Minisztérium 4/2000. rendelete 
meghatározza2. Az ellátás e jól ismert és jogszabályban rög-
zített típusai itt nem kerülnek ismertetésre.

1.5.7. Egészségfejlesztési tevékenységek közösségi 
színtereken

A közösségi színtereken zajló egészségfejlesztési tevé-
kenységek célja az egészségi állapotot és az egészségi álla-

Közösségi szinterekhez kötött egészségfejlesztési tevéken
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Egészségügyi ellátás
magasabb

szintje

Egészségi állapot
felmérés

(Népegészségügyi 
szakember,

praxis nővér)

Életmód 
tanácsadás
(anyák és

 gyermekek)

(Dietetikus, 
gyógytornász, 

egészségpszichológus,
népegészségügyi 

szakember, védőnő)

Életmód tanácsadás
(egyéni/csoportos)

(Dietetikus, gyógytornász, 
egészségpszichológus, 

népegészségügyi 
szakember)

Védőnői
szolgáltatások

Egészségi 
állapot

felmérés
18 év alatt

(Védőnő)

Háziorvosi ellátás
Akut ellátás

Kapuőri funkció

(háziorvos, ápoló)

Krónikus 
ellátás

(háziorvos, 
ápoló,

dietetikus,
gyógytornász, 
egészségpszi-

chológus)

Kockázat elemzés

(háziorvos)

Rehabilitáció

(háziorvos, 
ápoló, 

dietetikus, 
gyógytornász,
egészségpszi-

chológus)

Segéd-egészségőr
Egészségfelelős

Népegészségügyi koordinátor

1

2

3

4

5 6

5. ábra: A praxisközösség humánerőforrása

2  4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről. 
    http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000004.EUM
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potban fennálló egyenlőtlenségeket meghatározó tényezők 
kedvező befolyásolása olyan közösségi helyszíneken (színte-
reken), ahol a közösség tagjai vagy annak bizonyos csoport-
jai rendszeresen megtalálhatók és mozgósíthatók. A leggya-
koribb intervenciós színterek az iskolák és munkahelyek. E 
tevékenységeket úgy kell megtervezni, hogy a legnagyobb 
szükséget szenvedők bevonására külön !gyelem irányuljon, 
de nemcsak szükségleteiket, hanem erőforrásaikat is !gye-
lembe véve. A közösségi tevékenységek megtervezésekor 
elsőrendű fontosságú a partneri viszony kialakítása minden 
érdekelt féllel, a praxisközösségen belül és kívül egyaránt. 
Alapvetően fontos az is, hogy a közösségi programokat a 
helyi önkormányzat támogassa. Az egészségfejlesztési prog-
ramok tervezésének és megvalósításának irányelvei a 2.1 
fejezetben találhatók.

1.6. Betegutak

A praxisközösség által ellátott népesség minden réte-
gének minden tagját a népegészségügyi koordinátor és az 

egészségőrök – az egészségfelelősök segítségével – kere-
sik meg és érik el. A gyermekeket a védőnőkhöz irányít-
ják egészségi állapotuk felmérésére, a felnőtteket pedig az 
egészségi állapot felmérést végző egységhez küldik időpont-
egyeztetésre. 

Az egészségi állapot felmérését követően azokat, akik-
nek nincs azonosítható egészségkockázatuk, a közösségi 
programokon való részvételre biztatják. A mérhető !zikai 
vagy laboratóriumi eltéréssel nem, de magatartási kockázat-
tal rendelkezőket életmód tanácsadásra irányítják, ahol pl. 
súlycsökkentéshez vagy dohányzásról való leszoktatáshoz 
kapnak segítséget. Azonosított kóros !zikai vagy laborató-
riumi eltérés fennállása esetén a kliens a háziorvoshoz kerül 
betegségkockázat felmérésre; ennek eredményétől függően 
vagy további vizsgálatok történnek, vagy az illető krónikus 
gondozásba kerül, a mielőbbi rehabilitáció reményében. 
Kockázati magatartás fennállása esetén életmód tanács-
adásra is sor kerül. Kiemelten kell törekedni arra, hogy a 
társadalmilag sérülékeny csoportok tagjai meghívást és ösz-
tönzést kapjanak arra, hogy ezen megelőző szolgáltatásokat 
igénybe vegyék.
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Szakkifejezések és fogalmak meghatározása

Az egészségfejlesztés színtér alapú megközelítése az 
Egészségügyi Világszervezet 1981-ben elfogadott „Egészsé-
get mindenkinek” című stratégiájában gyökerezik, amelyet 
az egészségfejlesztés 1986-ban megjelent Ottawai Kartája 
fejlesztett tovább. Az elképzelés abból a felismerésből nőtt 
ki, hogy az egészség azokon a helyszíneken, „színtereken” 
keletkezik és jelenik meg, ahol az emberek a mindennap-
jaikat élik, vagyis ahol tanulnak, dolgoznak, játszanak és 
szeretnek1. A közösségi színtereken megvalósuló egészség-
fejlesztési programok célja átfogó tevékenységek megvaló-
sítása olyan helyszíneken, amelyeken a közösség különféle 
csoportjai elérhetők.

A színterek olyan �zikai helyszínek, ahol az emberek 
cselekvően használják és formálják a környezetüket azáltal, 
hogy ott az egészségükre ható problémákat hoznak létre és 
oldanak meg. A színterek jól körülírt terek, területek, épü-
letek, amelyeknek �zikai határaik vannak, s amelyekben 
meghatározott szereppel bíró, meghatározott viszonyrend-
szerben élő emberek sokasága működik. Iskolák, munkahe-
lyek, kórházak, falvak és városrészek mind ilyen színterek2. 

Az egészségfejlesztés színtér-alapú megközelítése ideá-
lis esetben holisztikus szemlélet szerint, multidiszciplináris 
módszerek alkalmazásával, a kockázati tényezők széles kö-
rét integráltan megcélozva történik, amelynek eredménye-
ként javul az egészségi állapot, és nem alakulnak ki beteg-
ségek. A színtér-alapú megközelítés alapelvei közé tartozik 
a közösségi részvétel, a hatalommal való felruházás, a tág 
partneri kapcsolatok kialakítása és az egyenlőség3. Ezek az 
elvek visszautalnak az alapellátásról szóló Alma-Ata Nyi-
latkozatra, amely az egészségügyi alapellátással szemben 

elvárásként határozta meg többek közt az egyenlőség mint 
szempont érvényesítését, a közösségek bevonását és részvé-
telét, az ágazatközi együttműködés és a megfelelő technoló-
giák alkalmazását, és a meg�zethető költségeket2.

Különféle színtereken az egészségfejlesztési tevékenysé-
gek számos formában megvalósíthatók; irányulhatnak szer-
vezetfejlesztésre, ideértve a �zikai környezet, az szervezeti 
struktúra, az adminisztráció vagy a vezetés változtatását. A 
színhelyeken az ott dolgozókat is el lehet érni, és segíteni le-
het őket abban, hogy különféle szolgáltatásokhoz hozzáfér-
jenek, illetve a tágabb közösséggel kapcsolatba kerüljenek2.

A színtér-alapú egészségfejlesztési programok egyik út-
törő példája az Egészségügyi Világszervezet Európai Irodája 
által 15 évvel ezelőtt indított „Egészséges Városok” moz-
galom, amelynek alapelve, hogy a városok közösségeinek 
gondnokságot kell vállalniuk a közösség egészségéért az 
egyenlőség, részvétel és felhatalmazás elvei alapján, ágazat-
közi együttműködés révén, szolidaritással és barátsággal 
munkálkodva4.

A közösségi alapú egészségfejlesztés – amint azt egy, a 
kanadai parlamentnek készített beszámoló meghatározta – 
az egészséges emberi fejlődést segíti elő a közösségekben, 
azok bevonása, ágazatok együttműködése, politikai elköte-
lezettség és az egészséget támogató politika révén, a közös-
ségek által birtokolt erőforrások fejlesztésével5.

A közösségi alapú egészségfejlesztéssel kapcsolatban két 
irányzat különíthető el. Az egyik elsősorban konkrét beteg-
ségek megelőzésére, illetve meghatározott egészségi állapot 
(kimenetek) elérésére törekszik. A másik irányzat a kö-
zösség fejlesztése révén célozza az egészségi állapot javítá-
sát, melynek során számba veszi a közösség erőforrásait, 
tudását, hagyományait, és ezekre építve valósít meg olyan 
programokat, amelyek az összetartó és változásokhoz alkal-
mazkodni képes közösség alapjait erősítik. Ez utóbbi meg-
közelítés nagyobb hangsúlyt helyez a közösségi erőforrások 
építésére, mint a közösségen kívülről jövő források bevoná-
sára, s ideálisan magában a közösségben csírázik és bon-
takozik ki – a valóságban azonban többnyire a közösségen 
kívüli személyek kezdeményezik6.

Az egészségfejlesztés legnagyobb globális nem kor-
mányzati szervezete, az International Union for Health 
Promotion and Education (IUHPE, Egészségfejlesztés és 
-nevelés Nemzetközi Szövetsége) szerint a közösségi alapú 
egészségfejlesztés stratégiai jelentősége azzal kapcsolatos, 
hogy a kevert egészségügyi rendszereket működtető orszá-
gok többsége nem képes az egészséget mint közjószágot 
biztosítani. A szociális ágazat erőforrásai korlátozottak, a 

Egészségfejlesztési programok közösségi színtereken2.1.
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Egészségügyi ellátás
magasabb

szintje

Egészségi állapot
felmérés

(Népegészségügyi 
szakember,

praxis nővér)

Életmód 
tanácsadás
(anyák és

 gyermekek)

(Dietetikus, 
gyógytornász, 

egészségpszichológus,
népegészségügyi 

szakember, védőnő)

Életmód tanácsadás
(egyéni/csoportos)

(Dietetikus, gyógytornász, 
egészségpszichológus, 

népegészségügyi 
szakember)

Védőnői
szolgáltatások

Egészségi 
állapot

felmérés
18 év alatt

(Védőnő)

Háziorvosi ellátás
Akut ellátás

Kapuőri funkció

(háziorvos, ápoló)

Krónikus 
ellátás

(háziorvos, 
ápoló,

dietetikus,
gyógytornász, 
egészségpszi-

chológus)

Kockázat elemzés

(háziorvos)

Rehabilitáció

(háziorvos, 
ápoló, 

dietetikus, 
gyógytornász,
egészségpszi-

chológus)

1

2

3

4

5 6

1  Ottawa Charter for Health Promotion. World Health Organization 1986. http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/  
2  Health Promotion Glossary. World Health Organization 1998 http://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf
3  Healthy settings. World Health Organization http://www.who.int/healthy_settings/en/
4  Zagreb Declaration for Healthy Cities. World Health Organization 2009. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_�le/0015/101076/E92343.pdf
5  Act locally: Community-based population health promotion. A report by T. Hancock for the Senate Sub-Committee on Population Health 2009.
    http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/402/popu/rep/appendixBjun09-e.pdf
6  Bracth N.(ed): Health promotion at the community level 2. SAGE Publications, !ousand Oaks CA. 1999.
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piac szerepe pedig nő az egészséggel kapcsolatban; ezek a 
tényezők mind abba az irányba mutatnak, hogy a közössé-
geknek nagyobb szerepet kell vállalniuk az egészség „előál-
lításában” és az egészség-egyenlőtlenségek csökkentésében7. 

A különböző elnevezések sokéves vitákat tükröznek 
ezekről az egészség javítására irányuló gyakorlati tevékeny-
ségekről, amelyek egyúttal a közösségekben megvalósuló 
egészségfejlesztés csekély mértékű megértéséről is árulkod-
nak. Ez vezetett 2003-ban a Közösségi Egészségfejlesztés 
Globális Konzorciumának létrehozásához, amit az USA 
szövetségi népegészségügyi központja (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC) és a fentebb már említett 
IUHPE kezdeményezett azzal a céllal, hogy a vitatott el-
képzeléseket és normákat illetően egyetértés szülessen. A 
Konzorcium kiáltványa a közösségi egészségfejlesztést úgy 
határozza meg, mint olyan folyamatot, ami a közösség rész-
vételével zajlik, annak tagjait hozzásegítve és felhatalmazva 
cselekvésre, az egyenlőség elve alapján. A folyamat alapvető 
jellemzője a közösség tagjainak részvétele, amely az egész-
ségfejlesztő tevékenységek minden szakaszában alapvetően 
szükséges, és amelynek révén a közösség erőforrásai és tu-
dása hasznosulni tudnak annak érdekében, hogy az egész-
séges létezés feltételei megteremtődjenek8. 

A közösségekre irányuló, egészségfejlesztő döntéseknek 
és tevékenységeknek azonban – függetlenül attól, hogyan 
nevezik magukat – nem mindegyike van összhangban ezzel 
a de�nícióval. Kritikus jelentőségű a közösségi részvétel és 
az ágazatközi együttműködés mértéke, hiszen mindkettő 
horizontális, partneri viszonyt tételez fel a tevékenységek 
tervezése és kivitelezése folyamán egyaránt9. A közösség 
részvétele kulcsfontosságú, nemcsak az irányelveknek való 
megfelelés érdekében, hanem azért is, mert az nagymér-
tékben növeli a programok hatékonyságát. A közösségi 
alapú egészségfejlesztési programok szisztémás áttekintése 
azt bizonyította, hogy míg számos ilyen programnak csak 
szerény hatása volt, addig az egyértelműen hatékony prog-
ramok mindegyike jelentős erőfeszítést tett annak érdeké-
ben, hogy célközösségével kapcsolatot alakítson ki. Ezek az 
utóbbi programok mind a tevékenységek tervezése, mind a 
kivitelezése során nagymértékben támaszkodtak a közösség 
kéréseire és javaslataira, sok esetben nem is annyira hivata-
los, mint informális kapcsolatokon keresztül10. 

A fentiekből következően a közösség részvétele az az alap-
vető kérdés, amelynek segítségével a közösségi alapú egészség-
fejlesztési programok elkülöníthetők a technokratikus, szak-
emberek által felülről lefelé irányított népegészségügyi progra-
moktól. Ezen túlmenően a közösség részvételének mértéke 
különbözteti meg a (közösséget legkevésbé bevonó) közös-

ségi jellegű programokat a (közösséget leginkább bevonó) 
közösségi egészségfejlesztési programoktól.

Általános javaslatok a tervezéshez 

A Svájci Hozzájárulás Program keretében megvalósu-
ló, közösségi színtereken megvalósuló közösségi egészség-
fejlesztési programok tervezéséhez és lebonyolításához öt 
szempont ajánlott a terepen dolgozó kollégák �gyelmébe. 

Először, az egészségfejlesztés meghatározása, amint azt 
az egészségfejlesztés Ottawai Kartája1 részletezi, az egészség 
érdekében végzett munkát jelentősen kiterjeszti az egész-
ségügyi ellátásra szoruló egyéneken, az egészségügyön 
túlmenően. Az EVSz-nek a közösségi egészségfejleszté-
si programok tervezésére vonatkozó irányelvei szerint az 
egyenlőség, részvétel, és hatalommal való felruházás akkor 
valósulhat meg, ha a munka több ágazat együttműködésé-
vel, szolidárisan és barátsággal történik4.

Másodszor, a csoport de�níciójaként ajánlott szociálpszi-
chológiai de�níció szerint11 a csoportot legalább két ember 
alkotja, akik valamilyen, társas szempontból fontos jellem-
zőben osztoznak (pl. közös a kultúrájuk, értékeik és normá-
ik), egymással kapcsolatban vannak, és közös célokat akar-
nak megvalósítani. Ennek mintájára, a közösségek emberek 
nagy vagy igen nagy csoportjai, akik – a csoportokhoz ha-
sonlóan – osztoznak kultúrájukban, értékeikben és normá-
ikban. A közösségeknek azonban meghatározott, egymástól 
eltérő társas struktúrájuk is van, és gyakran jól körülírható 
földrajzi térben élnek. Fontos megjegyezni, hogy a modern 
társadalmakban élők nemcsak egy közösségnek, hanem 
gyakran közösségek egész sorának tagjai, amelyek földrajzi, 
foglalkozási, társadalmi vagy szabadidős témák köré szer-
veződnek2 

Harmadszor, a közösségi részvétel, mint kulcsfontossá-
gú szempont tervezéséhez és mértékének megítéléséhez a 
Közösségi Részvétel Nemzetközi Szövetségének (Internatio-
nal Association for Public Participation, IAP2)12 kategóriáit 
ajánlatos használni. E modell alapján mind az egészségfej-
lesztési projekteket tervezők, mind az azokat értékelők pon-
tosan meg tudják határozni a közösségi részvétel fokozatait. 
Az IAP2 módszertani eszköztárat is kínál a célközösségek 
bevonására és informálására13. 

  7  S. Nishtar: Community health promotion – a step further. Promotion and Education, 2007;14(2):61-62. http://www.iuhpe.org/upload/File/PE_2_07a.pdf  

  8  !e statement of the Global Consortium on Community Health Promotion. Promot Educ. 2006;13(1):7-8, 53-4
  9  Rice M., Franceschini M.C.: Lessons learned from the application of a participatory evaluation methodology to Healthy Municipalities,  
     Cities and Communities initiatives in selected countries of the Americas. Promotion and Education, 2007;14(2):68-73.
10  Merzel C., D’A"itti J.: Reconsidering Community-Based Health Promotion: Promise, Performance, and Potential. Am J Public Health. 
      2003 April; 93(4): 557–574. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1447790/
11  Smith E.R., Mackie D.M.: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest 2004.
12  IAP2 spectrum of public participation. International Association for Public Participation. 
     http://www.iap2.org/associations/4748/�les/IAP2%20Spectrum_vertical.pdf
13  IAP2’s Public Participation Toolbox. http://iap2.a#niscape.com/associations/4748/�les/06Dec_Toolbox.pdf
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A részvétel 
formája

Közlés Tanácskozás Bevonás Együttműködés Felhatalmazás

A részvétel 
célja

Kiegyensúlyozott 
és objektív 
információt 
nyújtunk a 
problémáról és a 
lehetséges 
megoldásokról

A közösség 
visszajelez az 
alternatív 
lehetőségekről és/
vagy a döntésről

Közvetlenül együtt 
dolgozunk a 
közösséggel annak 
érdekében, hogy a 
közösség 
véleményét és 
akaratát megértsük 
és �gyelembe 
vegyük.

Partneri 
kapcsolatot 
alakítunk ki a 
megoldási 
alternatívák 
kidolgozására és a 
közösség által 
preferált megoldás 
azonosítására. 

Önöknek adjuk a 
döntés jogát. 

A közösség-
nek tett ígéret

Tájékoztatni fogjuk a 
további 

fejleményekről.

Tájékoztatni fogjuk 
a további 
fejleményekről, 
tudomásul vesszük 
a visszajelzéseket, 
és elmondjuk, azok 
hogyan 
befolyásolták a 
döntést. 

Együttműködünk 
Önökkel annak 
érdekében, hogy a 
kidolgozott 
megoldási 
lehetőségekben az 
Önök elképzelései 
tükröződjenek, és 
elmondjuk, hogy 
véleményük 
hogyan 
befolyásolta a 
döntést.

Tanácsot és kreatív 
javaslatokat kérünk 
a megoldási 
lehetőségek 
kidolgozására; 
ajánlásaikat a 
lehető legteljesebb 
mértékben 
�gyelembe 
vesszük. 

Végrehajtjuk azt a 
döntést, amit Önök 
hoznak. 

Technikák Nyomtatott 
információ
Honlap
Fogadóóra

Közösségi 
vélemények
Fókuszcsoportok
Felmérések
Fórumok

Műhelyek
Tanácskozó 
közvélemény-
kutatás14 

Állampolgári 
tanácsadó 
bizottságok
Konszenzus-építés
Résztvevő 
döntéshozás

Állampolgári 
bíróságok
Népszavazás
Képviselők által 
hozott döntés

Negyedszer, minden projektet ajánlatos olyan bizonyíté-
kok alapján tervezni, amelyek adatokat szolgáltatnak annak 
hatékonyságához. Alább találhatóak a nemzetközi szakiro-
dalomból olyan hivatkozások, amelyek különféle színtere-
ken megvalósított egészségfejlesztési akciók hatékonyságát 
támasztják alá. 

Ötödször, közösségi egészségfejlesztési projektek tervezé-
sekor az Egészségügyi Szakmai Kollégium által összeállított, 
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által közzétett, vo-
natkozó szakmai irányelveit is )gyelembe kell venni. 

CÉLOK 

A közösségi egészségfejlesztési programok céljai között 
szerepeljen az egészség és egyenlőség megteremtését szol-

gáló közösségi feltételek javítása a közösség aktív közremű-
ködésével (legalább a „bevonás” szintjén, ld. 1. táblázat) 

– kifejezetten, de nem kizárólagosan megcélozva a leg-
nagyobb szükségben élőket; 

– számba véve a közösség által már birtokolt erőforráso-
kat és tapasztalatokat; 

– ágazatközi együttműködést kialakítva elsősorban a he-
lyi önkormányzattal, a helyi üzleti vállalkozásokkal és 
civil szervezetekkel; valamint

– politikai elkötelezettséget létrehozva elsősorban a helyi 
önkormányzat képviselőiben. 

A SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTÓ SZAKEMBEREK

A közösségi egészségfejlesztési programokba a praxiskö-
zösség bármely szakdolgozója bevonható, illetve az egész-

1. táblázat: A közösségi részvétel mértéke

Forrás: IAP2 spectrum of public participation. International Association for Public Participation. 
              http://www.iap2.org/associations/4748/)les/IAP2%20Spectrum_vertical.pdf

14  Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szervei
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ségőrök és egészségfelelősök is. A programokat és projekte-
ket a népegészségügyi képzettséggel rendelkező népegész-
ségügyi koordinátor kezdeményezi és koordinálja, akinek – 
a praxiskoordinátorral való egyeztetést követően – jogában 
áll más szakdolgozóknak feladatot adni. 

Társulások 
Hatékony projektek megvalósításához még a tervezés 

előtt társulásokat és szövetségeket kell kiépíteni az érde-
keltek széles körével. Ebbe beletartoznak a konkrét színtér 
jogilag felhatalmazott és informális vezetői egyaránt, így a 
helyi önkormányzat képviselői, a színtér területén működő 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének 
szakemberei, a közösségben és környékén működő üzleti 
vállalkozások és civil szervezetek.

CÉLPOPULÁCIÓ 

A közösség meghatározását szem előtt kell tartani: a kö-
zösségek emberek nagy vagy igen nagy csoportjai, akik osz-
toznak kultúrájukban, értékeikben és normáikban; kapcso-
latban állnak egymással; közös céljaik vannak; meghatároz-
ható társas struktúrájuk van; és körülírható földrajzi térben 
élnek. Ez a de$níció több szempontból is világos útmutatást 
nyújt a tervezéshez. 

Először, a célközösséget minden egészségfejlesztési pro-
jekthez külön kell meghatározni. Egy olyan projektnek, 
amely iskolába járó tizenévesek táplálkozását akarja javíta-
ni, más célcsoportja lesz, mint egy olyan projektnek, amely 
a közlekedési balesetek előfordulását tervezi megelőzni, 
még ha ugyanazon településen (városban vagy faluban) 
kerül is sor mindkettőre. Egy, a dohányzásról való leszokta-
tást támogató közösségi projekt másokat céloz meg a tele-
pülés egyik munkahelyén, mint egy, ugyancsak a dohány-
zásról való leszoktatást támogató projekt a település egyik 
szegregált negyedében. 

Másodszor, a célközösség tagjait közös értékeknek és 
normáknak kell vezérelniük ahhoz, hogy bármilyen pro-
jektben együtt részt vegyenek. Ezért a szakembereknek meg 
kell győződniük e feltétel fennállásáról bármilyen projekt 
tervezése előtt; ha a feltétel nem áll fenn, akkor először meg 
kell teremteni a közös értékeket és normákat. 

Harmadszor, a közösség aktív bekapcsolása – a közössé-
gi egészségfejlesztési projektek egyik legfőbb ismertetője-
le – legalább a „bevonás”, de kívánatosan a „felhatalmazás” 
kategóriáját célozza meg (2. táblázat). Ezt úgy kell elérni, 
hogy az egyenlőség kialakítására vonatkozó cél ne sérüljön. 
Ebből következően a célközösség minden tagját, de legalább 
a célközösség minden alcsoportjának képviselőjét be kell 
vonni a tervezésbe és a megvalósításba, nemcsak azokat, 

akik a legjobb érdekérvényesítő és kommunikációs képes-
ségekkel bírnak. Ehhez a Svájci Hozzájárulás Program 8/1 
kitűnő keretfeltételeket nyújt azáltal, hogy preferáltan roma 
egészségőröknek biztosít munkalehetőséget a magyar né-
pesség leginkább hátrányos helyzetű rétegeiből, és ugyan-
ezen rétegekből egészségfelelősöket is bekapcsol. A közös-
ségi színtereken zajló egészségfejlesztési projektek adják 
majd azt a keretet, amelyben ezen egészség-munkásokban 
aktív tevékenységeik révén a Program végére kialakul a fel-
hatalmazódásnak az a mértéke, amellyel a Program után is 
alakítani tudják majd maguk és közösségük egészségét. 

Negyedszer, a bizalom kialakítása különféle közösségek-
kel hosszú és fáradságos folyamat, melynek megszilárdulása 
azonban a jövőben egyre nagyobb hozadékot biztosít. A ne-
hézségek egyik forrása az, hogy a szakemberek és a célkö-
zösség értékei és normái eltérőek. További nehézség, hogy 
a magyar társadalomra általában a részvételi skála bal széle 
jellemző, vagyis közlés a döntésről (gyakran még ez sem), 
és sokkal kevésbé a felhatalmazás15. A Svájci Hozzájárulás 
Program keretei közt a közösségi színtereken zajló egész-
ségfejlesztési projektek újszerű megközelítésben érik el a 
célközösségeket, amelynek nemcsak az lehet a hozadéka, 
hogy megváltozik a közösség viszonyulása a saját egészsé-
géhez, hanem az is, hogy megváltozik a viszonyulása a köz-
ügyekhez. Az állhatatosságnak kulcsszerepe van. Kiemelten 
fontos, hogy az egészségügyi szakemberek megismerkedje-
nek a közösségi részvétel fokozataival, amelyből nemcsak a 
célpopuláció fog hasznot húzni, hanem maguk a praxiskö-
zösség tagjai is. 

TEVÉKENYSÉGEK

A közösségi színtereken zajló egészségfejlesztési progra-
mok erőforrás-alapúak legyenek. Ennek értelmében először 
számba kell venni a közösség által birtokolt erőforrásokat 
(képességek, tudás, eszközök, stb.), és ezeket hasznosítani 
kell a konkrét programok tervezése során. Az erőforrások 
köre természetszerűen változni fog a különféle színterek és 
célcsoportok közt. A tervezésnek $gyelembe kell vennie a 
célközösség részvételének mértékét is, amelyről fentebb volt 
szó. Bármilyen konkrét tevékenység akkor tervezhető, ha 
bizonyíték van annak hatékonyságára. Alább azok az aján-
lott szakmai források következnek, amelyekből a különféle 
tevékenységek és beavatkozások tervezéséhez ötletek me-
ríthetők, illetve megadjuk a hazai projektek tervezéséhez 
használható segédanyagokat is.

15  Tóth I.Gy.: Bizalomhiány, normazavarok, igazságtalanságérzet és paternalizmus a magyar társadalom értékszerkezetében. TÁRKI 2010. 
     http://www.tarki.hu/hu/research/gazdkult/osszefoglalo_kepviselok_091026.pdf
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Bizonyítékok hatékony egészségfejlesztési
tevékenységekre 

Útmutató közösségi megelőző szolgáltatásokhoz 
(�e Guide to Community Preventive Services16)

Fertőző betegségek 
HIV/AIDS, szexuális úton terjedő betegségek, terhesség
Védőoltások
Lelki egészség és pszichoaktív anyagok túlzott 
használata
Lelki egészség 
Dohányzás
Túlzott alkoholfogyasztás
Nem-fertőző betegségek 
Daganatok
Asztma
Születési rendellenességek 
Életmód
Táplálkozás
Elhízás
Szájüregi egészség
Testmozgás
Szív-érrendszeri betegségek
Cukorbetegség
Biztonság és sérülések megelőzése
Motoros járműbalesetek
Erőszak
Sürgősségi készenlét
Átfogó témák 
Egészségkommunikáció
Egészség-egyenlőség
Társas környezet 

Útmutatók a közösségi egészség javításához
(Action Guides to Improve Community Health17)

1. Oktatás cukorbetegség beteg által történő kezeléséhez 
2. Testmozgás 
– Helyszínek testmozgáshoz: közösségi sétaútvonal ki-

alakítása és használatának elősegítése testmozgás foko-
zására !atalok és felnőttek körében 

– Iskolai testmozgás: Együttműködés iskolákkal a test-
mozgás fokozására iskolai testnevelés órák keretében 
gyermekek és tizenévesek körében 

– Társas támogatás a testmozgáshoz: közösségi séta- és 
túracsoportok létrehozása a testmozgás fokozására !a-
talok és felnőttek körében

3. Dohányzásról való leszoktatás

– Egészségügyi szolgáltatók által nyújtott emlékeztetés, 
egészségügyi szolgáltatók képzése, páciensek oktatá-
sa a leszoktatást segítő kezelésekhez való hozzáférés 
javítására 

Az Egészségügyi Világszervezet Biztonságos Közösségek 
modellje a sérülések megelőzésére 
(World Health Organization Safe Communities model of 
safety and injury prevention18) 

„Biztonságos közösség” lehet egy megye, település, város, 
vagy város egy kerülete, amely a biztonság javítása, a sérülé-
sek, erőszak és öngyilkosság megelőzése érdekében műkö-
dik, valamint célja az emberi sérülések csökkentése termé-
szeti katasztrófák esetén, minden korú és nemű csoportot 
lefedve, és amely része az akkreditált programokat tömörítő 
nemzetközi hálózatnak. 

Közösségi megközelítések a táplálkozás, testmozgás és do-
hányzási szokások javítására
(Population approaches to improve Diet, Physical 
Activity, and Smoking Habits19)

Az Amerikai Szív Szövetség (American Heart 
Association) 2012-ben áttekintette a szakirodalmat annak 
érdekében, hogy azonosítsa és értékelje mindazon hatékony 
populációs stratégiákat, amelyek segítik az életmód változ-
tatását. Az áttekintés olyan keretet nyújt, amelynek alapján 
a közösségek kiválaszthatják a számukra megfelelő leghaté-
konyabb tevékenységeket. 

Egészséges Városok 
(Healthy Cities)

Az Egészségügyi Világszervezet Egészséges Városok 
mozgalmának célja, hogy elősegítse az egészséggel kap-
csolatos olyan átfogó és rendszeres döntések, politikák és 
tervek megszületését, amelyek segítik az egészség-egyen-
lőtlenségek és a városi szegénység csökkentését, egyaránt 
!gyelembe véve a sérülékeny csoportok szükségleteit, a kö-
zösségi részvételen alapuló kormányzást, valamint az egész-
ség társadalmi, gazdasági és környezeti meghatározóit. Az 
Egészséges Városok Zágrábi NyilatkozataError: Reference 
source not found meghatározza az alapértékeket, a cselek-
vés irányelveit, valamint az egészséggel kapcsolatos legfon-
tosabb témákat.

Az Egészséges Városok európai hálózata20 támogatja a 
mozgalomban résztvevő önkormányzatokat, amelyeknek a 
csatlakozáskor el kell készíteniük a település egészségi álla-

16  "e Guide to Community Preventive Services. Centers for Disease Control and Prevention.  http://www.thecommunityguide.org/index.html
17  Partnership for Prevention.  http://www.prevent.org/Action-Guides/"e-Community-Health-Promotion-Handbook.aspx
18  "e Safe Community Network. Violence and injury prevention. World Health Organization. 
     http://www.ki.se/csp/pdf/Books/"e%20Safe%20Community%20Network.pdf
19  Population Approaches to improve diet, physical activity, and smoking habits. A Scienti!c Statement from the American Heart Association. Circulation.
     2012;126:1514-1563. http://circ.ahajournals.org/content/126/12/1514.long
20  WHO European Healthy Cities Network. 
     http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/urban-health/activities/healthy-cities/who-european-healthy-cities-network
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potának leírását és az annak fejlesztésére vonatkozó egész-
ségtervet. A mozgalomhoz való csatlakozás részleteit kézi-
könyv foglalja össze21. 

Az egészség fejlesztése iskolákban – Bizonyítékoktól a cse-
lekvésig (Promoting health in schools – From evidence to 
action22)

Az útmutatót az Iskolai Egészségfejlesztés (School Health 
Promotion, SHE) európai hálózata tette közzé, amelyet az 
Egészségügyi Világszervezet egyik együttműködési köz-
pontja, egy holland szakmai szervezet23 koordinál. Az út-
mutató részletezi az egészségfejlesztő iskolák tevékenységi 
területeit, és listázza az iskolákban bizonyítottan hatékony 
egészségfejlesztő beavatkozásokat.  

Munkahelyi egészségfejlesztési programok szakmai út-
mutatója 24

Munkáltatók motivációja munkahelyi egészségfejlesz-
téshez (Motivation for employers to carry out workplace 
health  promotion25)

A szakirodalmi összefoglaló, amelyet az Európai Munka-
helyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bocsátott 
közre, összefoglalja azokat az okfejtéseket és érveket, ame-
lyekkel a munkáltatók – a munkahelyi egészségfejlesztési 
programok indítása szempontjából legfontosabb érdekeltek 
– meggyőzhetők ilyen programok szükségességéről.

Bizonyítékok az egészségfejlesztés hatékonyságára 
(!e evidence of health promotion e"ectiveness26)

   9. fejezet 1. színhely: egészségfejlesztés a munkahelyeken
10. fejezet 2. színhely: egészségfejlesztés az iskolákban
11. fejezet 3. színhely: egészségfejlesztés az 
      egészségügyi ellátásban

Útmutatók egészségfejlesztési tevékenységek 
tervezéséhez

Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtereken

A nyomtatott és elektronikus formátumban is elérhető 
kiadvány lépésről lépésre mutatja be a közösségi projektek 
tervezését magyar színtereken27. 

Útmutató közösségekkel való együttműködéshez28

21  Twenty steps for developing a Healthy Cities project. World Health Organization Regional O'ce for Europe 1997.
     http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_*le/0011/101009/E56270.pdf
22  Promoting health in schools – From evidence to action. IUHPE 2010. 
     http://www.iuhpe.org/uploaded/Activities/Scienti*c_A+airs/CDC/School%20Health/PHiS_EtA_EN_WEB.pdf
23  Dutch Institute for Healthcare Improvement
24  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.nfu.hu
25  Motivation for employers to carry out workplace health promotion. European Agency for Safety and Health at Work.
26  ;e evidence of health promotion e+ectiveness. A report for the European Commission by the International Union for Health Promotion and Education 
     ECSC-EC-EAEC, Brussels – Luxembourg. 2000. http://www.iuhpe.org/uploaded/Publications/Books_Reports/EHP_part2.pdf
27  Füzesi Zs., Tistyán L.: Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtereken. Országos Egészségfejlesztési Intézet 2004. 
     http://www.oe*.hu/regiweb/fuzetek/egeszsegfejlesztes%20es%20kozossegfejlesztes_web.pdf
28  Vercseg I.: Legalább ennyit a közösségfejlesztésről. http://www.oe*.hu/modszertan5.pdf
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FOGALMAK ÉS DEFINÍCIÓK

A védőnői szolgálat 1915-ben jött létre Magyarországon, 
mely célul tűzte ki a csecsemőhalandóság csökkentését és 
a születésszám növelését. A program kezdetben nőgyógy-
ászok, szülészek és a �atal nők együttműködéseként indult, 
akik kéthetes képzést követően városokba és falvakba ke-
rültek, hogy terhes nőkkel és a �atal gyermekeiket gondozó 
anyák működjenek együtt. A 1921-ben indult programban, 
melyet a kormány és az önkormányzatok �nanszíroztak ki-
zárólag a védőnők vettek részt. Az első világháború idején 
külföldről nyújtott támogatást a Holland Misszió, az Ame-
rikai Vöröskereszt, majd később a Rockefeller Alapítvány. 
A program 1940-ben bővült a tüdő- és nemi betegségben 
szenvedők gondozásával [1]. A védőnők megbecsült egész-
ségügyi szakemberekké váltak, akik havi járandósága az 
iskolai tanárokéval volt azonos. A második világháborút 
követően, a kommunista kormány átalakította az egészség-
ügyi rendszert: a védőnők a középfokú képzést követő 2 
éves szakmai képzést kaptak és munkájukban ismét az anya 
és a gyermek egészség kapott hangsúlyt [2]. A képzés 1975-
től 3 éves, 1993-tól pedig 4 éves főiskolai képzéssel bővült. 
2004 óta pedig mester szintű képzés is elérhető a védőnők 
számára [3]. Magyarországon jelenleg a területi védőnők 
független egészségügyi szakemberként a következő felada-
tokat látják el:

– az Egyesült Királysághoz hasonlóan a területi védőnők 
gondozzák az anyákat és a gyermekeiket a gyermek 6 
éves koráig [4],

– az iskolai védőnők megelőző szolgáltatások nyújtanak 
óvodákban és iskolákban,

- tevékenykednek kórházakban szülészeti-, és újszülött 
továbbá gyermekosztályokon,

- családvédelmi szolgáltatást nyújtanak serdülőkorúak-
nak és házaspároknak (családtervezési  tanácsadással,  
nem kívánt terhességek krízisállapotának megoldása).

 
A védőnői tevékenység szakmai felügyeletét az Álla-

mi Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal vezető védőnője látja el.

CÉLOK

A védőnői ellátás célja, hogy hozzásegítse az állampol-
gárokat alkotmányos és törvényben foglalt, egészségükkel 
kapcsolatos jogaik megismeréséhez, az egészséghez fűződő 
jogaik gyakorlásához, az egészséghez kapcsolódó ellátó- és 
intézményrendszer megismeréséhez és igénybevételéhez, 
az egészséghez kapcsolódó ismeretek és módszerek meg-
szerzéséhez, az egészségtudatos magatartás kialakításához, 
a legjobb életminőség eléréséhez annak érdekében, hogy 
egészségüket önmaguk és a közösség számára is hasznos 
értéknek tekintsék. Tevékenységüket az egészségtudomány 
eredményei alapján a protektív és rizikótényezők �gyelem-
bevételével, preventív szemléletben végzik.

SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZAKEMBEREK

A szolgálatatást védőnők nyújtják. 

CÉLPOPULÁCIÓ

A célpopulációt általánosságban a nők (különös tekintet-
tel a terhes nőkre, �atal anyákra és családjaikra, gyermek-
ágyas anyákra) valamint 0-18 éves korú gyermekek képvi-
selik. Részletesebben a célpopulációt az alábbi csoportok 
képviselik:

– újszülöttek és családjaik,
– kisdedek, kisgyermekek és családjaik,
– 6 évnél �atalabb gyermekek és családjaik,
– krízis-helyzetben lévő iskoláskorú gyermekek és csa-

ládjaik,
– gyermekvállalásra vagy örökbefogadásra készülő nők/

párok,

Védőnői szolgáltatások2.2.

1  Kahlichné Simon M. A védőnőképzés története Egészségügyi Munka 1985. 10.
2  Beckley P.: !e védőnők program: maternal and child health visitors in the changing Hungarian context. 
    http://www.gesundheit-nds.de/downloads/05.10.07.berlin.beckley.pdf 
3  Csordás Á.: A védőnképzés és továbbképzés 1975-2006 között. 2007. 
    http://www.mave.hu/uploads/�le/Vedonokepzes_tovabbkepzes_tanulm_341ny_Csordas_Agnes.doc).pdf
4  National Health Service. What do health visitors do?  
    http://www.nhscareers.nhs.uk/explore-by-career/nursing/careers-in-nursing/health-visiting/what-do-health-visitors-do/
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– várandós anyák,
– gyermekágyas/szoptató anyák és családjaik,
– fogamzó képes korban lévő �atal nők,
– reproduktív korban lévő nők, akik további gyermeket 

nem terveznek,
– menopauza előtt álló és menopauzában lévő nők.

TERÜLETI VÉDŐNŐI TEVÉKENYSÉG

A védőnő az alapellátás rendszerében, területi elv alap-
ján kijelölt gondozási körzetben végzi tevékenységét, látja el 
feladatait a vonatkozó jogszabályok és szakmai irányelvek 
alapján [5] .A területi védőnő alaptevékenysége a család-
gondozás, a várandós anyák, a 0–6 éves, valamint az ott-
hon gondozott 6–18 éves gyermekek családjainak körében 
zajlik. A védőnői családgondozás folyamatában kiemelt 
�gyelmet fordít a prevencióra, különösen a családbővülés 
időszakában, az új élet fogadása, egészségben való felneve-
lése érdekében. Feladatait közvetlenül a család otthonában, 
a védőnői tanácsadóban vagy csoportos foglalkozások ese-
tén közösségi programokra alkalmas helyszíneken látja el. 
A védőnő feladatait a háziorvossal, iskolaorvossal [6], helyi 
közigazgatással, hatóságokkal együttműködve látja el a ve-
zető védőnők szakmai irányítása alatt.

A körzeti védőnői szolgáltatás nyújtásának módszerei a 
következők:

– Családlátogatások
– Egyéni tanácsadás (minimális beavatkozások és inter-

venció, intenzív tanácsadás, telefonos tanácsadás, és 
motivációs interjú)

– Csoportos tanácsadás (intenzív csoportos tanácsadás, 
előadások, fókuszcsoportok, anya-gyermek csoportok 
és szakértői támogató csoportok)

– Előadások tartása 

(Lásd még 2.5 fejezet)

Területi védőnői tevékenység bemutatása 
részletesen célcsoportok szerint

1. Nővédelmi gondozás:

Cél: A reproduktív egészség megőrzése, fejlesztése, pozi-
tív családtervezés elősegítése, a népegészségügyi szempont-

ból jelentős betegségek megelőzése, népegészségügyi hely-
zet javítása. 

Tevékenység: Egészségismeretek átadása, a reproduktív 
egészséggel és a nő biológiai életszakaszaival összefüggő 
életmód kialakításához tanácsok adása, felkészítés a fogam-
zásra, várandósságra, szülőszerepre, szülésre, szoptatásra, a 
nem kívánt terhesség megelőzésének, pozitív családterve-
zési módszerek lehetőségeinek ismertetése, tájékoztatás a 
szűrővizsgálatokról, szervezés szűrővizsgálatokra, a védőnői 
kompetenciába tartozó szűrések kivitelezése [7] , felkészí-
tés a női életszakaszok és életfordulók testi, lelki, szociális 
változásaira.  

2. Várandós anya és családjának gondozása: 

Cél: Az anya és a magzat egészségi állapotának megőrzé-
se, a várandós anya testi-lelki harmóniájának, szociális biz-
tonságának elősegítése a veszélyeztető tényezők felismerése, 
megelőzése, felszámolásukban való segítő közreműködés, a 
családi életre, a szülői szerepre, a szülésre, a szoptatásra és a 
csecsemőgondozásra való felkészítés.

 Tevékenység: Feltárja várandós anya és családja egész-
ségügyi, szociális anamnézisét, a veszélyeztető körülmények 
korai felismerése és elkerülése érdekében, a hatályos jog-
szabályoknak, szakmai irányelveknek megfelelő szűrővizs-
gálatok [8] végzése és a megtörtént szakvizsgálatok regiszt-
rálása, �gyelemmel kísérése, a vizsgálatokkal kapcsolatos 
ismeretadás. Felkészítés a szülőszerepre, a várandósság, a 
szülés, a gyermekágyas időszak változásaira, valamint az 
újszülött gondozására, az anyatejes táplálásra (szoptatásra). 
Tájékoztatást ad az egészségügyi intézményi ellátásokról, és 
a családok által igénybe vehető szociális és egyéb karitatív 
támogatásokról.

3. Gyermekágyas, szoptató anya és családjának gondozása 

Cél: A gyermekágyas anya egészségének megőrzése, a 
problémák időben történő felismerése, veszélyeztetettség és 
a szövődmények megelőzése, illetve a családi kötődés kiala-
kulásának támogatása, segítség nyújtás az esetleges veszte-
ségélmények feldolgozásában.

Tevékenység: Feltárja a gondozott család személyi, kör-
nyezeti hátterét, szociális lehetőségeit, követi a gyermekágyi 
időszak involúciós és laktációs folyamatait, tanácsot ad az 
újszülött ellátására, gondozására, szoptatására vonatkozó-

5  49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról (Decree of the Ministry of Health on the district health visitor service). 
    http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400049.ESC
    http://www.eum.hu/health policy/quality development/health visitor care
    http://www.mave.hu/?q=webpage/jogszabalyok
6  A védőnő preventív alapfeladatai, kötelezettsége és felelőssége a megelőző ellátásban (Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 2004.) ('e basic tasks, obligations 
and responsibilities of the health visitors in the preventive care, 'e O*ce of the Chief Medical O*cer, 2004) https://www.antsz.hu/data/cms26771/
vedono_preventiv_alapfeladatai_2009030920.pdf
7   51/1997. (18.XII.) a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatá-
sokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról (On the compulsory health insurance-based health services, aimed to prevent and timely detect the diseases, and 
the certi�cation of screenings). http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700051.NM 
8  A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a védőnői szűrővizsgálatokról a várandós anya ellátásában (Protocol for screening carried out by 
health visitors) http://www.mave.hu/uploads/�le/VSZK%20Protokoll%20Varandos%20szurovizsgalatok.pdf 
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an. Észleli a gyermekágyas anya pszichés állapotát, szükség 
esetén megszervezi a további szakmai segítségnyújtást. Fel-
készít a pozitív családtervezésre. Felkészíti az anyát a későb-
bi munkavállalással kapcsolatos változásokra, tájékoztatja 
a biztonságos és elfogadható gyermekelhelyezés a munka 
melletti szoptatás, táplálás lehetőségeiről.

4. Újszülött, csecsemő és családjának gondozása

Cél: Az újszülött egészségének megőrzése, a veszélyezte-
tettség és a szövődmények megelőzése, illetve a problémák 
megfelelő időben történő felismerése, a családi kötődés ki-
alakításának segítése és szocializációs folyamat támogatása.

 Tevékenység: Feltárja a gondozott család személyi, kör-
nyezeti hátterét, szociális lehetőségeit. Átadja az újszülött/
csecsemő ellátás, gondozás, szoptatás, kiegészítő táplálás, 
orvosi utasítás alapján a mesterséges táplálás ismereteit és 
gyakorlati módszereit.  Nyomon követi, dokumentálja az 
újszülött/csecsemő állapotát, szomatikus, pszichés és szo-
ciális fejlődését. Felismeri, segít elkerülni, kiküszöbölni a 
veszélyeztető tényezőket a felmerülő jelek, tünetek alapján, 
valamint tanácsot ad a problémák kezelésében. Figyelem-
mel kíséri, támogatja a harmonikus családi kapcsolatok 
alakulását. Elvégzi a jogszabályokban előírt, védőnői fel-
adatkörbe tartozó szűrővizsgálatokat, követi és dokumen-
tálja a változásokat. Figyelemmel kíséri a szakorvosi vizs-
gálatok eredményeit. Tevékenységét egyeztetett gondozási 
terv alapján végzi. Tájékoztat a különböző vitamin pro$la-
xissal, védőoltásokkal kapcsolatban.  Segíti a biztonságos, 
harmonikus környezet kialakítását, a balesetek megelőzé-
sét. Ismerteti az elsősegélynyújtás szabályait. Átadja a beteg 
csecsemő, koraszülött ellátás, ápolás, az elsődleges (orvos 
előtti) sürgősségi ellátás ismereteit és gyakorlati módszereit, 
elkészíti a beteg, krónikus beteg, koraszülött újszülött/cse-
csem speciális gondozási tervét. 

5. 1–3 éves korú kisded és családjának gondozása

Cél: A kisded egészségének megőrzése, a veszélyezte-
tettség és a szövődmények megelőzése, illetve a problémák 
időben történő felismerése, a megfelelő megoldás segítése, a 
családi kötődés kialakulásának és a szocializáció alakulásá-
nak támogatása. 

Tevékenység: Nyomon követi a családi környezeti hát-
tér, feltételrendszer változásait, Figyelemmel kíséri a családi 
kapcsolatok alakulását. Átadja a kisded ideális fejlődésének, 
valamint az ellátás, gondozás, táplálás ismereteit és gyakor-
lati módszereit. Nyomon követi a kisded állapotát, szoma-
tikus, pszichés és szociális fejlődését. Elvégzi a jogszabá-
lyokban előírt szűrővizsgálatokat. Tevékenységét egyeztetett 
gondozási terv alapján végzi. Ismereteket ad a különböző 
vitamin pro$laxissal és a védőoltásokkal kapcsolatban, 
Ismerteti, a biztonságos, harmonikus környezet kialakítá-
sának feltételeit, az elsősegélynyújtás szabályait, a segítség-
hívás lehetőségeit, Ismerteti a gyermekelhelyezés, gyermek-
megőrzés szempontjait, lehetőségeit, felkészíti a családot és 
a gyermeket a bölcsődei gondozásra, családi napközi vagy 

más hasonló nappali elhelyezésre, az óvodai nevelésre-ok-
tatásra, az intézményi ellátás körülményeire, a gyermekkö-
zösséggel kapcsolatos változásokra. Átadja a beteg kisded-
gondozás-ápolás, az elsődleges ellátás és a megelőző sür-
gősségi ellátás ismereteit, gyakorlati módszereit. Elkészíti a 
beteg kisded (akut/krónikus), speciális elemeket tartalmazó 
gondozási tervét.

6. 3 éves kortól a beiskolázásig a gyermek és családjának
    gondozása

Cél: A kisgyermek/gyermek egészségének megőrzése, a 
veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve a 
problémák megfelelő időben történő felismerése, családi 
kötődés kialakulásának segítése és a szocializációs folyamat 
támogatása.

 Tevékenység: Nyomon követi a családi környezeti hát-
tér, feltételrendszer változásait. Figyelemmel kíséri a családi 
kapcsolatok alakulását. Ismerteti a kisgyermek/gyermek el-
látás, gondozás, táplálás ismereteit és gyakorlati módszereit. 
Nyomon követi a kisgyermek/gyermek állapotát, szomati-
kus, pszichés és szociális fejlődését, Elvégzi a jogszabályok-
ban előírt szűrővizsgálatokat nyomon követi a változáso-
kat, különös tekintettel az iskolaérettségre. Tevékenységét 
egyeztetett gondozási terv alapján végzi. Ismereteket ad a 
vitamin pro$laxissal, a védőoltásokkal kapcsolatban. Ismer-
teti a biztonságos, harmonikus környezet kialakításának és 
a balesetek megelőzésének feltételeit, az elsősegélynyújtás 
szabályait, a segítséghívás lehetőségeit, Ismerteti a gyer-
mekelhelyezés, a gyermekmegőrzés lehetőségeit, felkészíti 
a családot a gyermekközösséggel együtt járó változásokra, 
óvodai neveléssel oktatással, iskola-előkészítő oktatással 
kapcsolatos intézményi körülményekre. Átadja a beteg kis-
gyermek/gyermek gondozás-ápolás, az elsődleges ellátást 
megelőző sürgősségi ellátás ismereteit és módszereit. Elké-
szíti a beteg kisgyermekre/gyermekre (akut/krónikus) vo-
natkozó speciális elemeket tartalmazó gondozási tervet. 

7. Tanköteles korú gyermek/#atal és családja gondozása
    krízis helyzet, veszélyeztetettség esetén

 Cél: A gyermek/$atal testi-lelki egészségének megőrzése, 
segítség nyújtás a szociális helyzet rendezésében, a veszé-
lyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve a prob-
lémák megfelelő időben történő felismerése, segítségnyújtás 
a megoldásban. Az egyéni szocializációs és a családi krí-
zishelyzetek kialakulásának megelőzése, korai felismerése, 
valamint együttműködés kialakítása más szakemberekkel és 
a családdal a megfelelő megoldás érdekében.

Tevékenység: Észleli a családi környezeti háttér, feltétel-
rendszer változásait. Áttekinti a gondozott család személyi, 
környezeti hátterét, szociális lehetőségeit, problémáit, a krí-
zis helyzet okait, szintjét. Figyelemmel kíséri a családi kap-
csolatok alakulását különös tekintettel a bántalmazás, csalá-
don belüli erőszak lehetőségére. Ismerteti a gyermek/$atal 
ellátás, gondozás, táplálkozás életkori szükségleteit. Értékeli 
a gyermek/$atal egészségi állapotát, szomatikus, pszichés és 
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szociális fejlődését, Felismeri a veszélyeztető, krízis helyze-
tet. Elvégzi a jogszabályokban előírt szűrővizsgálatokat [9]. 
Tájékoztatást ad védőoltásokkal kapcsolatban. Ismerteti a 
biztonságos, környezet kialakításának feltételeit, a balesetek 
megelőzésének, az egészséget veszélyeztető szerek és élet-
mód elkerülésének lehetőségeit, az elsősegélynyújtás szabá-
lyait, valamint a segítség igénybevételének módjait.   Elké-
szíti a beteg gyermekre/�atalra (akut/krónikus) vonatkozó 
speciális elemeket tartalmazó gondozási tervet, egyezteti a 
szülőkkel és az ellátásban részt vevő szakemberekkel (külö-
nösen az iskola-egészségügy és a szociális ellátás szakembe-
reivel) a sajátos szükségletre alapozott minőségi gondozás 
érdekében.

8. Közösségi egészségfejlesztési tevékenység a védőnői

    területhez tartozó különböző színtereken, a fent 

    ismertetett célcsoportok részvételével

Lásd 2.1 Fejezetet.

9. Jelentés a veszélyeztetett gyermekekről

 A gondozott vagy más együttműködő szakember jel-
zése alapján, a védőnő aktív kezdeményezést tesz az akut 
probléma, veszélyhelyzet megelőzése, elhárítása, megoldása 
érdekében az arra illetékes szervezetek, hatóságok felé. Az 
intézkedések jogszabályokban, rendeletekben meghatáro-
zott feltételekhez kötöttek.

10. Iskola-, i!úság-egészségügyi ellátás

Cél: Közreműködés az alap és középfokú oktatási intéz-
ményekben nevelt és oktatott gyermekek/tanulók egészsé-
ges szomatikus, mentális és szociális fejlődésének biztosí-
tásában, egészségi állapotának védelmében és egészségének 
fejlesztésében

Tevékenység: A tanulók egészségi állapotának követé-
se, dokumentálás. Életkorhoz/osztályokhoz kötődő szű-
rővizsgálatok elvégzése a vonatkozó jogszabályok és szak-
mai irányelvek alapján [10].Tájékoztatja az általa végzett 
szűrővizsgálatok eredményeiről a szülőket, az intézményt 
ellátó orvost, háziorvost, házi gyermekorvost. A tanulók és 
a szülők segítése a pályaorientációban egészségügyi szem-
pontból. Pályaalkalmassági vizsgálatokhoz, az időszakos 
szakmai alkalmassági vizsgálatokhoz kapcsolódó feladatok 
ellátása – szakmai képzést nyújtó oktatási intézményekben. 
Egyéni és csoportos beszélgetés, tanácsadás, tanulókkal, 
szülőkkel, különös tekintettel a serdülőkori változásokra, 
krízisekre.  A tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése. 
Közreműködés a védőoltásoknál.  Krónikus beteg és fogya-
tékkal élő tanulók életvitelének segítése, közösségi integrá-
ciójának elősegítése, szükség szerinti gondozása.  A tanulók 

életkori sajátosságainak megfelelő étrend ellenőrzése, az 
étkezési kultúra, higiéné, környezet kialakításában, ellen-
őrzésében való részvétel. Figyelemmel kíséri az egészséget 
támogató iskolai környezet kialakítását, fenntartását. Kap-
csolattartás a szülőkkel, részvétel szülői értekezleten, terü-
leti védőnővel való együttműködés. Egészségnevelés az éves 
munkatervben megfogalmazott szükségleteknek és az ak-
tuális népegészségügyi helyzetnek megfelelően.  Felkérésre 
egyéni és kiscsoportos foglalkozások tanórai keretek között 
és tanórán kívüli alkalmakkor. Részt vesz a nevelési-okta-
tási intézmény egészségfejlesztési tervének elkészítésében. 
Éves gondozási munkatervet készít.

A védőnők speciális feladatai 
a Svájci Hozzájárulás Programban

 1. Munkájukat az alapellátási team tagjaként végzik.
 2. Részt vesznek praxisközösség munkamegbeszélésein, 

és rendszeres visszajelzést adnak tevékenységükről.
 3. Együttműködnek és részt vesznek praxisközösség 

egészségfejlesztési és egészségi állapot felmérését végző 
csoportjával. Részt vesznek szűrési tevékenységének 
lebonyolítását célzó toborzó kampányban (emlő- és 
méhnyakrák szűrés).

 4. Átjárás biztosítanak a praxistársulás által nyújtott 
további szolgáltatások felé. Tájékoztatják a közösség 
tagjait és minden érdekeltet a praxisközösségen belül 
újonnan rendelkezésre álló szolgáltatásokról, a család-
látogatások és konzultációk alatt tapasztaltak alapján 
javasolják az ezeken való részvételt.

 5. Elvégzik a 18 évesnél �atalabb gyermekek alap egész-
ségi állapot becslését (lásd 2.3 fejezet), és eredmények 
alapján gondozási tervet készít.

 6. A roma egészségőrök közreműködésével motiválják a 
családokat, különösen tekintettel a társadalmi szem-
pontból sebezhetőnek tekinthető családokat, és ezen 
túlmenően segítséget is nyújtanak a népegészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. Nyomon köve-
tik az egyéneket, akik nem jelennek meg a korábban 
egyeztetett találkozókon és programokon.

 7. Javítják a gyermek- és �atalok mentális egészségét bi-
zonyítékokon alapuló egészségfejlesztési intervenciók 
lebonyolításával, és javítják az iskola és otthon közötti 
kapcsolatot egy gondoskodó közösség kialakítása ér-
dekében. Az iskolás korú gyermekek körében népsze-
rűsítik az egészséges életmódot különös tekintettel a 
napi szénhidrát és cukrozott italok bevitel csökkenté-
sére valamint, felhívják a pszichoaktív anyagokkal való 
visszaélés veszélyeire.

  9  26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról (Statute on school healthcare) 
     http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700026.NM
10  1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Act on the protection of children and custody administration)  
     http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
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  8. Tájékoztatja a családokat a védőoltások fontosságáról 
és biztosítja a roma közösség tagjainak részvételét ol-
tási kampányokban. Nyilvántartást vezet azokról, akik 
nem kapják meg a védőoltást, feljegyzi ennek okát, és 
erről jelentést készít a területileg illetékes népegész-
ségügyi koordinátornak és a gyermekorvosnak vagy a 
háziorvosnak.

  9. A terhes gondozás minél előbbi megkezdése érdeké-
ben felvilágosító tevékenységet végeznek a �atal lá-
nyok-, nők körében. 

10. Életmódbeli rizikótényezővel (pl. dohányzás) rendel-
kező �atal édesanyák esetén csoportos foglalkozások 
szervezése tematikus klubok keretében az egészség-
magatartás javítása érdekében.

11. Anya-gyermek klubok szervezése működtetése roma 
egészségőrök segítségével

12. Hozzájárulnak a gyermekkori elhízás megelőzése ér-
dekében kifejlesztett program hatékonyságának tesz-
teléséhez a Program háziorvosi klasztereiben élő 11 
éves korosztályban.
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tásában (Protocol for screening carried out by health 
visitors) 
http://www.mave.hu/uploads/�le/VSZK%20Protokoll%20
Varandos%20szurovizsgalatok.pd

  9. 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi 
ellátásról (Statute on school healthcare) 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700026.NM

10. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról (Act on the protection of 
children and custody administration)  
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
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Bevezetés

– Az 51/1997-es Népjóléti Miniszteri rendelet adja a 
jogi alapját a korcsoportokhoz kötött alapellátásban 
folyó felnőttkori szűrővizsgálatoknak. Ez meghatároz-
za a minden biztosított számára ingyenesen (az Or-
szágos Egészségbiztosítási Pénztár által $nanszírozott 
módon) elérhető szűrő jellegű vizsgálatokat, illetve 
az alapellátás dolgozóinak ellátási és dokumentációs 
kötelezettségeit. A rendeletben felsorolt módszerek 
alapvetően a nemzetközi ajánlásokat tükrözik, azoktól 
csak néhány ponton térnek el. Ennek megfelelően, a 
magas színvonalú alapellátásra alapozott szűrések jogi 
alapja rendezett. Sajnos a rendeletet nem egészítették 
ki részletes módszertani ajánlásokkal, mely a hatékony 
gyakorlati megvalósítás alapfeltételei lettek volna.

– A rendelet olyan eljárásokat is előír, melyek metodi-
káját nem határozza meg. (pl.: a háziorvosnak fel kell 
mérnie a felnőttek daganatos kockázatát, de nincs ki-
fejtve sem a rendeletben, sem a rendelethez kapcsoló-
dó bármilyen egyéb dokumentumban, hogy mit jelent 
módszertanilag a daganatos megbetegedések fokozott 
kockázatának felderítése)

– Nem oldották meg az alapellátásban végrehajtott szű-
rővizsgálatok célzott $nanszírozását, amivel az alap-
ellátási team tagjait motiválni lehetne tevékenységük 
intenzitásának és hatékonyságának növelésére. A há-
ziorvos fejkvóta alapú $nanszírozása alapvetően nem 
függ tényleges teljesítményének sem minőségétől, sem 
mennyiségétől. Emiatt a $nanszírozás a háziorvost 
általában nem motiválja teljesítménye fokozására. A 
háziorvos lelkiismeretessége határozza meg jelentős 
részben, hogy milyen preventív szolgáltatásokat nyújt.

– Nem oldották meg a szükséges szakismeretekkel ren-
delkező egészségügyi szakemberek bevonását sem 
a rendeletben előírt vizsgálatok kivitelezésébe. (pl.: 

annak ellenére, hogy nagyon kevesen veszik igénybe 
az alapellátás szűréseit, nem támogatják a toborzást 
segítő kommunikációs szakemberek alkalmazását; 
másfelől, a háziorvostól és ápolójától várják el, hogy 
foglalkozzon szűrésszervezési feladatokkal, pedig erre 
nincsenek felkészítve)

– Nincs megoldva az alapellátás számára előírt szű-
rések végrehajtásának monitorozása a szervezett 
méhnyakrák és emlőrák szűrésektől eltekintve (pl.: a 
dohányzási szokások vagy a hiperkoleszterinémia szű-
rését nem ellenőrzi semmilyen rendszer)

– Bár a háziorvosi hatásköri lista meghatározza, hogy 
miként kell dokumentálni a betegek státuszát, és erről 
a B308-as jelentést az Egészségbiztosítási Pénztár fe-
lé be is kell nyújtania a háziorvosnak, nincs részletes 
protokollja sem a dokumentálásnak, sem magának a 
jelentésnek. Ehhez kapcsolódóan a jelentések feldolgo-
zása és az értékeléseken alapuló beavatkozások rend-
szere sem került kialakításra.

Fentiek miatt a magyarországi alapellátásban folyó szű-
rési gyakorlat mind módszertanilag, mind eredményesség 
szempontjából rendkívül variábilis. A szakértők közt teljes 
az egyetértés, hogy számos fejlesztési lehetőség volna ezen 
a területen, melyeket ki is kellene használni, mert ilyen mó-
don érdemben lehetne csökkenteni a krónikus nem-fertőző 
betegségek okozta egészségveszteséget a felnőttek körében. 
A nem megfelelően értékelt alapellátási szűrési gyakorlat 
hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatásokkal szemben semle-
ges a lakossági attitűd, ami önmagában akadálya az alapel-
látás és az ellátottak közötti hatékony együttműködésnek.

CÉLOK

A Svájci Hozzájárulás SH/8/1 Program célkitűzéseinek 
megfelelően, az egészségi állapot szűrő jellegű felmérése 
során alkalmazható új módszertan fejlesztésének az a célja, 
hogy a praxisközösségek szintjén új szervezési megoldáso-
kat vezessen be a 18 év feletti felnőttek alapellátási szinten 
végzett szűrésére. A praxisközösségek új rendszere a koráb-
biakban alapellátási szinten nem alkalmazott egészségügyi 
és népegészségügyi szakemberek bevonásán alapul. Végső 
soron, olyan szűrési protokoll kialakítására kerül sor, amitől 
megalapozottan várható az alapellátás szintjén végezhető 
szűrések hatékonyságának és emiatt a felnőttek egészségi ál-
lapotának javulása. A praxisközösségek számára a szűrések 
szervezése, kivitelezése és monitorozása terén követendő 
eljárásokat foglalja össze az eljárásrend, ami a szűrésekkel 
kapcsolatban részletesen de$niálja az alábbiakat:

Egészségi állapot felmérése2.3.
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Egészségügyi ellátás
magasabb

szintje

Egészségi állapot
felmérés

(Népegészségügyi 
szakember,

praxis nővér)

Életmód 
tanácsadás
(anyák és

 gyermekek)

(Dietetikus, 
gyógytornász, 

egészségpszichológus,
népegészségügyi 

szakember, védőnő)

Életmód tanácsadás
(egyéni/csoportos)

(Dietetikus, gyógytornász, 
egészségpszichológus, 

népegészségügyi 
szakember)

Védőnői
szolgáltatások

Egészségi 
állapot

felmérés
18 év alatt

(Védőnő)

Háziorvosi ellátás
Akut ellátás

Kapuőri funkció

(háziorvos, ápoló)

Krónikus 
ellátás

(háziorvos, 
ápoló,

dietetikus,
gyógytornász, 
egészségpszi-

chológus)

Kockázat elemzés

(háziorvos)

Rehabilitáció

(háziorvos, 
ápoló, 

dietetikus, 
gyógytornász,
egészségpszi-

chológus)

1

2

3

4

5 6

1 https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/HAZIO_Haziorvosi hataskori lista_mod1_v0.pdf
2  https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/HAZIO_Haziorvosi hataskori lista_mod1_v0.pdf
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– a praxistársulásban folyó szűrés szervezeti, tárgyi, sze-
mélyi, képzési és informatikai feltételeit;

– a szűrésben résztvevő szakemberek közti feladatmeg-
osztást és a köztük lévő hierarchiát;

– a szűrés szervezésének folyamatát;
– a szűrések kivitelezésének és az eredmények doku-

mentálásának módszerét;
– az input, folyamat és eredmény indikátorokra alapo-

zott monitoring módszerét;
– a praxistársulás szűrési tevékenységének értékelésére 

szolgáló eljárást.

Közvetlen célkitűzések 

Az egészségi állapot szűrő jellegű felmérését leíró eljárás-
rendnek az a célja, hogy segítse a betegségek kockázati té-
nyezőinek illetve a betegségeknek korai stádiumban történő 
felfedezését. Mivel az eljárásrend csak bizonyítottan hatásos 
szűrési eljárások alkalmazását írja elő a praxistársulások 
számára, hozzájárul a korai stádiumú betegségek kezelése 
hatékonyságának növeléséhez is.

A szűrendő kockázati tényezőket és elváltozásokat a Nép-
jóléti Miniszter 51/1997-es rendelete de�niálja, amit két 
nemzetközi szakértői testület (U.S. Preventive Services Task 
Force; Royal Australian College of General Practitioners) 
ajánlásaival egészítettünk ki. A szűrés minőségének javí-
tása mellett a szűrésen résztvevők arányának emelése is az 
elsődleges célkitűzések között szerepel. Különösen hangsú-
lyos cél, hogy a kedvezőtlen társadalmi-gazdasági státuszú 
csoportokba tartozó, elsősorban cigány felnőttek számára 
legyen minél inkább elérhető az alapellátás szintű szűrés.

A praxisközösségek szűrőprogramja határozottan elkü-
lönül az akut és krónikus betegellátástól, azaz az egészsé-
gi állapot szűrő jellegű felmérésekor nem foglalkoznak a 
tünetekkel orvoshoz fordulók és a tartós gondozásba vont 
betegek ellátásával.

Bár a praxisközösség dokumentációs rendszerében a 
szűrés során összegyűjtött adatok epidemiológiai elemzé-
sek során értékelésre kerülnek, az eljárásrend önmagában 
ennek módszertanát nem, csak a szűrésen résztvevő szemé-
lyek egészségi állapotának értékelését határozza meg.

A szűrésekkel kapcsolatos jogi és szakmai szabályozás 

Az 51/1997-s Népjóléti Miniszter rendelet de�niálja 
azokat a szűrőteszteket, melyek a betegségek megelőzése 
illetve korai stádiumú felismerése érdekében alkalmazhatók 
a betegek kora, neme és korábbi egészségi állapota alapján 
képzett célcsoportokban; illetve megnevezi a szűrés végre-
hajtásáért felelős szakembert; valamint néhány esetben a 
követendő módszereket is speci�kálja.

A rendelet előírásait kiegészítik a Gyógyszerészeti és Egész-
ségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
és Szakmai Kollégium ajánlásai (www.gyemszi.hu).

Azok a szűrési eljárások, melyek a nemzetközi szakér-
tői testületek (U.S. Preventive Services Task Force; Royal 
Australian College of General Practitioners) ajánlásai alap-

ján alkalmazhatók az alapellátásban, de az 51/1997 Népjólé-
ti Miniszteri rendelet nem tartalmazza, adaptálásra kerültek 
és ilyen formában kerültek be az egészségi állapot felmérés 
eljárásrendjébe.

Szűrőtesztek

Kizárólag a bizonyítottan hatásos és hatékony szűrési 
eljárásokat tartalmazza a Svájci Hozzájárulás SH/8/1 Prog-
ram eljárásrendje, mivel a bizonytalan hatásossággal és 
hatékonysággal rendelkező módszerek alkalmazása veszé-
lyeztette volna a program költség-hatékonyságát és hiteles-
ségét. Ugyanakkor, a nem teljesen meggyőző hatásossági 
mutatókkal rendelkező tesztek a Svájci Hozzájárulás SH/8/1 
Program kutatási programjai során értékelésre kerülhetnek, 
s a vizsgálati eredményektől függően ezek a szűrővizsgála-
tok beépülhetnek az eljárásrendbe.

Mindezek alapján az 51/1997-es Népjóléti Miniszte-
ri rendeletben szereplő szűrővizsgálati lista kibővült a 
colorectalis karcinóma, a hasi aorta aneurizma, a depresszió 
és az oszteoporózis szűrésével. (1. táblázat) A Svájci Hozzá-
járulás SH/8/1 Program teljes futamideje alatt kitüntetett �-
gyelemmel követésre kerülnek a bőr malignus melanomája, 
a glaukóma, a prosztatarák és a krónikus obstruktív tüdő-
betegségek szűrésével kapcsolatos ajánlások, s ezek haté-
konyságával kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakiroda-
lomban megjelenő új tudományos eredmények.

A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ SZAK-

EMBEREK 

A praxisközösség szűrési programját a praxisközösség 
Szűrési Munkacsoportja (SZM) hajtja végre, amelynek tag-
jai az alábbi, praxisközösségben dolgozó szakemberek:

– praxisközösségi koordinátor
– háziorvosok
– gyermekgyógyász
– népegészségügyi koordinátor
– praxisközösségi nővér
– népegészségügyi szakember
– védőnő
– fogorvos
– egészségőr
– egészségfelelős.

A SZM vezetője a praxisközösségi koordinátor, aki kez-
deményezi a SZM megbeszéléseit a többi háziorvos és a 
népegészségügyi koordinátor összehívásával. A SZM titkára 
a népegészségügyi koordinátor. Ez a csoport felel a szűrési 
terv elkészítéséért, annak végrehajtásáért, a szűrések doku-
mentálásának ellenőrzéséért, a teljesítmények értékeléséért 
és szükség esetén a szűrési terv módosításáért.

A szűrővizsgálatokat a háziorvosok, a praxisközössé-
gi nővér, a népegészségügyi szakember és a fogorvos(ok) 
hajtják végre, akik a szűrések megfelelő dokumentálásáért 
is felelnek.
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Szűrővizsgálat Alkalmazott módszer Kiegészítő megjegyzés Kivitelezésért felelős szakember

1) 21 éves korban a felnőttkori alapstátusz meghatározása

a) Családi anamnézis

A családi anamnézis frissítése, különös 
tekintettel a szülők és a testvérek között a 
korai életkorban (fér'aknál 55 évnél, nőknél 
65 évnél 'atalabbak esetében) jelentkező 
szívkoszorúér-betegségre, érelmeszesedéssel 
kapcsolatos szélütésre, verőérszűkületre;
társadalmi-gazdasági státusz indikátorai 
(munkahely, képzettség, önbevalláson 
alapuló etnikai hovatartozás)

Népegészségügyi szakember

b) Életmódbeli tényezők 
felmérése

Életmódbeli tényezők (táplálkozási szokások, 
'zikai aktivitás, dohányzás, 
alkoholfogyasztás) feltárása

Népegészségügyi szakember

c) Fizikális vizsgálat
Testsúly, haskörfogat, testmagasság, 
testtömegindex meghatározása, 
vérnyomásmérés,

Népegészségügyi szakember

d) Vérminta laboratóriumi 
vizsgálata

Vérvétel és a minta illetékes egészségügyi 
szolgáltatóhoz küldése: triglicerid-szint, 
HDL-koleszterin-szint, éhomi vércukorszint

Abdominális obesitas 
(haskörfogat nőknél ≥ 80 cm, 
fér'aknál ≥ 94 cm) esetén

Praxisnővér

e) Glükóz anyagcsere tesztelése

Orális glükóz tolerancia teszt elvégzése 
(éhomi és 120 perces értékek értékelése; 
illetékes egészségügyi szolgáltatóhoz 
irányítják a szűrésen résztvevőt) vagy ennek 
kivitelezhetetlensége esetén éhomi és 
postprandiális vércukorszint meghatározása

A 2-es típusú diabetes mellitus 
szempontjából nagy kockázatú 
személyeknél (elhízás, a diabetes 
mellitus családi halmozódása, a 
kórelőzményben gestatios 
diabetes)

Praxisnővér

f ) Kardiovaszkuláris kockázat 
felmérése SCORE táblázat 
alapján

Vérvétel után a mintát az illetékes 
egészségügyi szolgáltatóhoz küldik szérum 
koleszterinszint, mikro- vagy 
makroalbuminuria, LDL-koleszterin-szint 
meghatározás céljából
és a SCORE táblázat kitöltése az összegyűjtött 
adatok alapján

Praxisnővér
és

népegészségügyi szakember

g) Veseelégtelenség 
kockázatának felmérése

Vizeletvizsgálat (tesztcsíkkal): protein- és 
haematuria meghatározása
vérvétel után a mintát az illetékes 
egészségügyi szolgáltatóhoz küldik szérum 
kreatininszint, a kreatinin clearance becsült 
értékének meghatározása céljából

Vesebetegség szempontjából 
nagy kockázatú személyeknél 
(öröklődő vesebetegség 
familiáris előfordulása, 
hipertónia, diabetes mellitus 
fennállása esetén)

Praxisnővér

h) Daganat kockázat felmérése

Kérdőív segítségével a családi kórelőzmény 
elemzése a 40 éves kor alatt a szülők és a 
testvérek között előforduló benignus és 
malignus szolid tumorokra, valamint 
hajlamosító állapotokra

Népegészségügyi szakember

i) Szájüregi szűrővizsgálat

háziorvosi, vagy a fogászati alapellátást 
nyújtó fogorvos által végzett inspectio 
(különös tekintettel a parodontosisra és az 
ajak- és szájüregi rákra hajlamosító 
állapotokra)

Háziorvos vagy fogorvos

j) látásvizsgálat Snellen-tábla Népegészségügyi szakember

2) 21-40 év között

a) Kardiovaszkuláris kockázat 
felmérése SCORE táblázat 
alapján

Ötévente az 1. a-f ) alpontokban szereplő 
vizsgálatok ismétlése

Az 1. pont f ) alpontja alapján kis 
kardiovaszkuláris kockázatú 
egyéneknél

Praxisnővér
és

népegészségügyi szakember

b) Kardiovaszkuláris kockázat 
felmérése SCORE táblázat 
alapján

Kétévente az 1. a-f ) alpontokban szereplő 
vizsgálatok ismétlése

Az 1. pont f ) alpontja alapján 
közepes és nagy 
kardiovaszkuláris kockázatú 
egyéneknél

Praxisnővér
és

népegészségügyi szakember

c) Veseelégtelenség 
kockázatának felmérése

Kétévente veseelégtelenség kockázatának 
felmérése az 1. g) alpontjában szereplő 
vizsgálatok ismétlése

A vesebetegség szempontjából 
nagy kockázatú személyeknél 
(hipertónia, diabetes mellitus)

praxisnővér

1. táblázat: A praxistársulásokban alkalmazandó szűrővizsgálatok.
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Szűrővizsgálat Alkalmazott módszer Kiegészítő megjegyzés Kivitelezésért felelős szakember

d) Szájüregi szűrővizsgálat

Kétévente háziorvos vagy fogászati 
alapellátást nyújtó fogorvos által végzett 
inspectio (különös tekintettel a 
parodontosisra és az ajak- és szájüregi rákra 
hajlamosító állapotokra)

Háziorvos vagy fogorvos

e) Mellkas-szűrővizsgálaton 
(tüdőszűrésen) való részvételre 
motiváló támogatás

A hatóság által előírt gyakorisággal

Azokon a területeken, ahol a 
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 
alapján a hatóság előírja a 
járványügyi érdekből végzendő 
tüdőszűrést

Egészségőr,
egészségfelelős

3) 40-64 éves kor között

a) Kardiovaszkuláris kockázat 
felmérése SCORE táblázat 
alapján

Ötévente az 1. a-f ) alpontokban szereplő 
vizsgálatok ismétlése
45 év feletti fér:aknál és 55 év feletti nőknél 
az aszpirin pro:laxis felmérése

Az 1. pont f ) alpontja alapján kis 
kardiovaszkuláris kockázatú 
egyéneknél

Praxisnővér
és

népegészségügyi szakember

b) Kardiovaszkuláris kockázat 
felmérése SCORE táblázat 
alapján

Kétévente az 1. a-f ) alpontokban szereplő 
vizsgálatok ismétlése
45 év feletti fér:aknál és 55 év feletti nőknél 
az aszpirin pro:laxis felmérése

Az 1. pont f ) alpontja alapján 
közepes és nagy 
kardiovaszkuláris kockázatú 
egyéneknél

Praxisnővér
és

népegészségügyi szakember

c) Kétévente a panaszt nem 
okozó ateroszklerózis tüneteinek 
vizsgálata

Perifériás artériák tapintása és meghallgatása
illetékes egészségügyi szolgáltatóhoz 
irányítják a felnőtteket a boka-kar index 
meghatározására céljából

A nagy kardiovaszkuláris 
kockázatú személyeknél

Praxisnővér

d) Veseelégtelenség 
kockázatának felmérése

Kétévente veseelégtelenség kockázatának 
felmérése az 1. g) alpontjában szereplő 
vizsgálatok ismétlése

A vesebetegség szempontjából 
nagy kockázatú személyeknél 
(hipertónia, diabetes mellitus)

Praxisnővér

e) Szájüregi szűrővizsgálat

Kétévente háziorvos vagy fogászati 
alapellátást nyújtó fogorvos által végzett 
inspekció (különös tekintettel a 
parodontosisra és az ajak- és szájüregi rákra 
hajlamosító állapotokra)

Háziorvos vagy fogorvos

f ) Mellkas-szűrővizsgálaton 
(tüdőszűrésen) való részvételre 
motiváló támogatás

A hatóság által előírt gyakorisággal

Azokon a területeken, ahol a 
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 
alapján a hatóság előírja a 
járványügyi érdekből végzendő 
tüdőszűrést

Egészségőr,
egészségfelelős

4) 65 éves kor felett

a) Kardiovaszkuláris kockázat 
felmérése SCORE táblázat 
alapján

Évente az 1. b-e) alpontokban szereplő 
vizsgálatok ismétlése
80 év alattiaknál az aszpirin pro:laxis 
felmérése

Praxisnővér
és

népegészségügyi szakember

b) A panaszt nem okozó 
ateroszklerózis tüneteinek 
vizsgálata

Kétévente perifériás artériák tapintása és 
meghallgatása
illetékes egészségügyi szolgáltatóhoz 
irányítják a felnőtteket a boka-kar index 
meghatározására céljából

Praxisnővér

c) Veseelégtelenség 
kockázatának felmérése

Kétévente veseelégtelenség kockázatának 
felmérése az 1. g) alpontjában szereplő 
vizsgálatok ismétlése

A vesebetegség szempontjából 
nagy kockázatú személyeknél 
(hipertónia, diabetes mellitus)

Praxisnővér

d) Szájüregi szűrővizsgálat

Kétévente háziorvos vagy fogászati 
alapellátást nyújtó fogorvos által végzett 
inspekció (különös tekintettel a 
parodontosisra és az ajak- és szájüregi rákra 
hajlamosító állapotokra)

Háziorvos vagy fogorvos

e) Az érzékszervek vizsgálata Évente látás- és hallás szűrőjellegű vizsgálata Népegészségügyi szakember

f ) Mellkas-szűrővizsgálaton 
(tüdőszűrésen) való részvételre 
motiváló támogatás

A hatóság által előírt gyakorisággal

Azokon a területeken, ahol a 
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 
alapján a hatóság előírja a 
járványügyi érdekből végzendő 
tüdőszűrést

Egészségőr,
egészségfelelős

1. táblázat: A praxistársulásokban alkalmazandó szűrővizsgálatok.
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Szűrővizsgálat Alkalmazott módszer Kiegészítő megjegyzés Kivitelezésért felelős szakember

5) Népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatok (szűrővizsgálatokban való közreműködés)

a) Méhnyakrák szűrésen való 
részvételre motiváló támogatás

Háromévente kivitelezett szakorvosi vizsgálat
A 25 és 65 év közötti nők 
esetében

Egészségőr,
egészségfelelős

b) Emlőszűrésen való részvételre 
motiváló támogatás

Kétévente kivitelezett szakorvosi vizsgálat
A 45 és 65 év közötti nők 
esetében

Egészségőr,
egészségfelelős

c) Colorectalis daganatok 
szűrésen való részvételre 
motiváló támogatás

Kísérleti program részeként kivitelezett 
szakorvosi vizsgálat

Az 50 és 75 év közötti fér:ak és 
nők esetében

Egészségőr,
egészségfelelős

6) Szakellátók által biztosított szűrési lehetőségek

a) Hasi aorta aneurizma szűrésen 
való részvételre motiváló 
támogatás

Egy alkalommal hasi ultrahangvizsgálat
65-75 év közötti valaha 
rendszeresen dohányzó fér:ak 
esetében

Egészségőr,
egészségfelelős

b) Oszteoporózis szűrésen való 
részvételre motiváló támogatás

DEXA

65 év feletti, és a 65 év alatti 
fokozott kockázatú (az egyén 10 
éven belüli törési kockázata  
eléri a 65 évnél idősebbekét) 
nők esetében

Egészségőr,
egészségfelelős

c) Depresszió szűrése Kérdőív segítségével

(a szűrés feltétele, hogy a 
depresszió gyanú kivizsgálására 
elérhető szakorvosi kapacitás áll 
rendelkezésre)

Háziorvos, 
egészségpszichológus

A népegészségügyi koordinátor irányítja a praxisközös-
ségi nővérből, egészségőrökből, egészségfelelősökből és vé-
dőnőkből álló munkacsoportot, amely a szűrésekkel kap-
csolatos toborzási feladatokat látja el.

Szükséges helyiség

Kis, bútorozott helyiség fűtéssel és elektromos árammal, 
melyet az egészségi állapot felmérések idején más célra nem 
lehet használni. A helyiségnek az orvosi rendelőben vagy az 
önkormányzat által biztosított épületben kell lennie.

Szükséges felszerelések 

A praxistársulás által szervezett egészségi állapot felmé-
rések végzéséhez szükséges eszközök az alábbiak:

– kérdőív családi anamnézis felvételéhez
– egészségmagatartás felméréséhez kérdőívek (táplálko-

zási szokások, "zikai aktivitás, dohányzási anamnézis, 
alkoholfogyasztási szokások, daganatok rizikófaktorai, 
pro"laktikus aszpirin használat)

– kérdőív a mentális egészség felméréséhez
– kalibrált személyi mérleg
– mérőszalag
– testmagasságmérő eszköz
– vérnyomásmérő különböző méretű mandzsettákkal
– perifériás artériák hallgatásához fonendoszkóp
– Snellen-féle tábla, látásélesség meghatározásához
– hematuria vizsgálatához tesztcsíkok
– proteinuria vizsgálatához tesztcsíkok
– vizeletminta gyűjtéséhez edények

– vérvételhez vákuumcsövek, harangok, vérvételi tűk
– védőszemüveg
– védőkesztyűk
– strangulátor
– dezinfekciós spray
– alkoholos gömbtörlővatta
– 2×2-es steril gézlapok
– ragtapasz
– számítógép a megfelelő szo$verrel a dokumentáció-

hoz.

Praxistársulás
Felnőtt népesség 

nagysága
Szűrésen résztvevők 

száma/munkanap

Berettyóújfalu 12271 16

Heves 8034 11

Jászapáti 9725 13

Borsodnádasd 7852 11

ÖSSZESEN 37882 51

2. táblázat: A naponkénti szűrővizsgálatok száma 
az egyes praxistársulásokban az első 3 év során.

Forrás: Országos Egészségbiztosítási Pénztár, 2012. december

1. táblázat: A praxistársulásokban alkalmazandó szűrővizsgálatok.
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CÉLCSOPORT 

Az egyes szűrések célcsoportjait vizsgálatonként – nem, 
életkor és kockázati besorolás szerinti – 18 év feletti felnőt-
tek alkotják.

TEVÉKENYSÉGEK

1. Szűrési munkacsoport szervezése

A praxisközösség koordináló háziorvosa összehívja a 
SZM-ot, melynek első megbeszélésén a háziorvosoknak és 
a népegészségügyi koordinátornak kell részt venni. A SZM 
vezetője a praxisközösség koordináló háziorvosa. A SZM 
titkára a praxistársulás népegészségügyi koordinátora. Ez 
a csoport felel a szűrési terv elkészítéséért, annak végre-
hajtásáért, a szűrések dokumentálásának ellenőrzéséért, a 
teljesítmények értékeléséért és szükség esetén a szűrési terv 
módosításáért.

1. Szűrési terv összeállítása

A háziorvosok átadják a praxisukhoz tartozó felnőttek 
listáját a népegészségügyi koordinátornak, aki a listában 
szereplők közül kijelöli azokat, akiket a következő 12 hó-
napban meg kell majd vizsgálni az egészségi állapot fel-
méréseken. A népegészségügyi koordinátor beszerzi azok 
listáját is, akik behívását a szervezett szűrővizsgálatokra 
(méhnyakrák szűrésre, emlőrák szűrésre, esetlegesen tü-
dőszűrésre) a szűrési terv 12 hónapjára időzítik. A listák 
segítségével készíti el a szűrési tervet a népegészségügyi 
koordinátor, amiben meghatározza a célkitűzéseket, a cél-
csoportokat, a szűrések időzítését és helyszínét, a szűrés 
kivitelezésében résztvevő szakemberek tevékenységének 
részleteit, a kommunikációs és toborzási tevékenységet, a 
dokumentációs és jelentési kötelezettségeket. A szűrési ter-
vek kialakításakor úgy kell eljárni, hogy - �gyelembe véve 
a rendelkezésre álló kapacitásokat - a praxistársulás által 
ellátott felnőttek mindegyikét be kell hívni és meg kell vizs-
gálni a Svájci Hozzájárulás SH/8/1 Program első 3 éve alatt. 
(2. táblázat) A szűrési tervet a SZM-nak kell elfogadnia. Az 
elfogadott szűrési tervet a praxisközösség koordináló házi-
orvosa elküldi az Országos Alapellátási Intézetben működő 
Alapellátási Preventív Szolgáltatások Koordinációs Köz-
pontjának (APSZKK) elfogadásra.

1. A szűrési terv véglegesítése és elfogadása

Az APSZKK az alábbi szempontok alapján értékeli a 
szűrési tervet: támogatják-e tudományosan megalapozott 
bizonyítékok a javasolt eljárást, összhangban van-e a terv a 
Svájci Hozzájárulás SH/8/1 Program célkitűzéseivel, a cél-
csoport nagysága, a szükséges eszközök, a költségek megfe-
lelően kerültek-e meghatározásra, az eredmények feldolgo-
zásának módszertana alkalmas-e a monitorozás és a jelen-
tési rendszer adatigényének a kielégítésére. Az APSZKK az 

értékelés után értesíti a praxisközösség koordináló házior-
vosát: vagy arról, hogy elfogadták a szűrési tervet; vagy ar-
ról, hogy milyen pontokon szükséges módosítani a tervet.

Ha az APSZKK nem fogadta el a tervet, akkor a praxis-
közösség koordináló háziorvosa újra összehívja a SZM-ot. 
A felvetett probléma megoldását együtt kidolgozzák, és a 
megbeszélés alapján módosított szűrési tervet a praxiskö-
zösség koordináló háziorvosa benyújtja az APSZKK-nak. 
Az egyeztetési kört addig kell folytatni, amíg a szűrési tervet 
elfogadja az APSZKK.

4. Szűrési terv regisztrációja

A praxisközösség koordináló háziorvosa értesíti a SZM 
tagjait a szűrési terv elfogadásáról, és megbízza a népegész-
ségügyi koordinátort a toborzás koordinálásával, a szűrések 
végrehajtásának és dokumentálásának menedzselésével il-
letve az szűrési terv végrehajtásáról szóló elsődleges jelentés 
elkészítésével.

5. Toborzás tervezése

A népegészségügyi koordinátor az egészségőrök, az 
egészségfelelősök, a védőnők, a háziorvosok és a fogorvos-
ok munkájára támaszkodó toborzási tervet készít.

6. A szűrések kivitelezéséhez szükséges 

környezet kialakítása

A népegészségügyi koordinátor felel a szűrésekhez szük-
séges helyiség, eszköz és személyzet biztosításáért. A romák 
részvételének és vizsgálati eredményeinek regisztrálását, az 
önértékelt etnicitásra való tekintet nélkül szintén neki kell 
biztosítani. A népegészségügyi koordinátor feladata, hogy 
együttműködést alakítson ki azokkal a helyi vállalatokkal, 
vállalkozásokkal, melyek a szűrésekkel kapcsolatos uta-
zások szervezésével és az alkalmazottak munkarendjének 
alakításával potenciálisan támogatni tudják a szűrések szer-
vezését és lebonyolítását. Az előkészületek befejezéséről a 
népegészségügyi koordinátor értesíti a SZM-ot.

7. Toborzás

A hagyományos kommunikációs csatornákon túlmenően 
(sajtóközlemények az írott és az elektronikus sajtó számá-
ra) a népegészségügyi koordinátor számára ajánlott a helyi 
viszonyokhoz adaptált információs eszközökre támaszko-
dó tájékoztatási rendszert működtetni, annak érdekében, 
hogy minél nagyobb legyen a szűréseken résztvevők szá-
ma. A népegészségügyi koordinátor kapcsolatba lép a helyi 
vállalkozókkal, vállalatokkal illetve az önkormányzattal is 
azt kezdeményezve, hogy az alkalmazásban levő felnőttek 
számára próbáljanak olyan munkarendet és lehetőségük 
szerinti támogatást biztosítani, ami lehetővé teszi a felnőt-
tek szűrésen való részvételét. 

A toborzómunkát a praxisközösség tagjai az alábbiak 
szerint segítik:
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– a háziorvosok és a nővérek a napi betegellátás során, 
az orvos-beteg találkozások alkalmával felhívják a be-
tegek �gyelmét a szűrésen való részvétel fontosságára;

– a védőnők a szűrésen való részvételre buzdítják a fel-
nőtt családtagokat családlátogatásaik alkalmával; 

– az egészségőrök és egészségfelelősök segítik a védőnők 
munkáját a kedvezőtlen társadalmi-gazdasági helyzet-
ben élők között végzett szervezőmunkában.

Az egészségőrök és az egészségfelelősök segítik a 
szakellátók által kivitelezett szűrővizsgálatokon (pl.: 
colorectalis karcinóma, abdominális aorta aneurizma, 
oszteoporózis szűrés) való megjelenést támogató helyi 
szervezőmunkát; továbbá segítik a védőnőt abban, hogy a 
méhnyakrákszűrésen és emlőrákszűrésen való részvételt tá-
mogató helyi szervezőmunka is minél hatékonyabb legyen.

A népegészségügyi koordinátor regisztrálja azokat a fel-
nőtteket, akik a szűrési tervben tervezett időpontban nem 
vettek részt a szűrővizsgálatokon, és számukra második 
vizsgálati lehetőséget szervez, amit a másodlagos szűrési 
tervben nyújt be a SZM-nak. A SZM a másodlagos szűrési 
terv elfogadásáról saját hatáskörben dönt.

8. Szűrővizsgálatok kivitelezése

A praxisnővér (aki vért vesz, vizelet mintát gyűjt, és eze-
ket laboratóriumba küldi; aki elvégez bizonyos vizeletvizs-
gálatokat; aki értékeli a kardiovaszkuláris betegségek és a 
veseelégtelenség kockázatát) és a népegészségügyi szakem-
ber (aki a kérdőív alapú adatgyűjtést, a �zikális vizsgálato-
kat, a daganatos kockázat becslését, és a látás- illetve hallás-
károsodás tesztelését végzi) felel elsősorban a szűrővizsgá-
latok elvégzéséért. A háziorvos feladata a depresszió és ha 
fogorvos nem támogatja a praxisközösség munkáját, akkor 
a szájüregi betegségek szűrése. (A részletes feladatkörök a 
praxisközösség tagjaira és szűrési eljárásokra lebontva és 
szűrési eljárásonként az 2. táblázatban kerültek összefogla-
lásra.)

9. Dokumentáció

A vizsgálatokat annak a szakembernek kell dokumentál-
nia, aki ténylegesen elvégezte a szűrést. A szakellátók által 
elvégzett szűrések dokumentálásához szükséges informá-
ciók beszerzése a praxisnővér feladata, aki a szakellátóktól 
begyűjtött adatokat a praxisközösség saját rendszerében 
rögzíti.

Ha a felnőttek nem a szervezett, hanem valamilyen ma-
gánszolgáltató által biztosított keretek közt vesznek részt a 
szűrővizsgálatokon, akkor az ilyen vizsgálatok megtörtén-
téről és azok eredményéről a népegészségügyi koordinátor 
gyűjti be az információkat az egészségőrök és az egészségfe-
lelősök segítségével, amit a praxistársulás saját dokumentá-
ciós rendszerében rögzít.

10. A szűrési eredmények alapján követendő lépések

– Ha a vizsgálaton résztvevő felnőttnél sem kockázati 
tényezőt, sem korai stádiumú betegséget nem találtak, 
akkor az egészségfejlesztési programok felé orientálják. 
A szűrés eredményéről értesítik a háziorvost.

– Az a vizsgálaton résztvevő felnőtt, akinél a korábban 
ismert rizikófaktor(ok)on túl új rizikófaktor jelenlétét 
nem detektálták, és akinél nem találtak korai stádiumú 
betegségre utaló jelet, a korábbi időszakban követett 
gondozási programban kap továbbra is ellátást. A szű-
rés eredményéről értesítik a háziorvost.

– Ha új kockázati tényező jelenlétét állapítják meg a 
szűrés során, akkor a felnőttet a megfelelő életmód-ta-
nácsadási rendelésre irányítja a népegészségügyi szak-
ember és értesíti erről a háziorvost. A háziorvos elfo-
gadhatja vagy módosíthatja ezt az elsődleges ajánlást.

– Ha a vizsgálaton résztvevő felnőttnél korai betegség 
gyanújelét találják, akkor a praxisnővér a háziorvost 
erről tájékoztatja, aki gondoskodik a további kivizsgá-
lásról és a gondozásról.

– Az újonnan felfedezett szájüregi problémákkal rendel-
kező felnőttet fogorvoshoz utalják parodontózis és on-
kológushoz szájüregi karcinóma gyanúja esetén.

– A szakellátók által végzett szűrővizsgálatokon talált 
gyanújelek kivizsgálását a szakellátók egyébként szoká-
sos protokollja szerint végzik.

- Az újonnan felfedezett depresszió gyanújelek esetén a 
háziorvos pszichiáterhez utalja a felnőttet.

A működés monitorozása és a jelentések rendje 

Monitorozás

A szűrővizsgálatok során keletkező dokumentumok kö-
zül az alábbiak kerülnek felhasználásra a monitoring kere-
tében:

– a praxisközösségek elfogadott szűrési tervei
– a praxisközösség tagjainak szűréssel kapcsolatos mun-

katerheléséről szóló kimutatások
– kimutatás a szűréshez kapcsolódó eszköz-és helyiség-

használatról, illetve utazásról
– a szűrési terv alapján behívott felnőttek listája
– a praxisközösség tagjai által kivitelezett szűrővizsgálat-

ok végrehajtásáról szóló dokumentáció
– a szakellátók által elvégzett szűrővizsgálatokról és azok 

eredményéről szóló dokumentáció.

A dokumentumokat a népegészségügyi koordinátor dol-
gozza fel a program informatikai szakértőinek segítségével. 
A népegészségügyi koordinátor köteles mind a saját praxis-
közössége mind az egyes praxisok szintjére kiszámítani a 
szűrésekkel kapcsolatos indikátorokat. A teljes intervenciós 
területre vonatkozó indikátorokat az APSZKK határozza 
meg. Az alábbi folyamat, eredmény és input indikátorokat 
kell meghatározni az értékelések során:
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Az 1. táblázatban felsorolt szűrővizsgálatok mindegyiké-
re számítani kell az alábbi folyamatindikátorokat, me-
lyek a szűrésszervezés hatékonyságát hivatottak leírni:

– nyers részvételi arány
– kor- és nem-speci�kus részvételi arány, képzettségi 

csoportokra speci�kus részvételi arány, etnikai hova-
tartozás speci�kus részvételi arány

– kor és nem szerint standardizált részvételi arány
– kor-, nem- és képzettség-speci�kus részvételi arány,
– kor, nem és képzettség szerint standardizált részvételi 

arány,
– kor-, nem- és etnicitás-speci�kus részvételi arány,
– kor, nem és etnicitás szerint standardizált részvételi 

arány,
– kor-, nem-, képzettség- és etnicitás-speci�kus részvé-

teli arány,
– kor, nem, képzettség és etnicitás szerint standardizált 

részvételi arány,

Az 1. táblázatban felsorolt szűrővizsgálatok mindegyiké-
re számítani kell az alábbi, a szűrések során kapott eredmé-
nyeket leíró eredményindikátorokat:

– pozitív szűrési eredmények nyers prevalenciája
– pozitív szűrési eredmények kor- és nem-speci�kus 

prevalenciája, pozitív szűrési eredmények képzett-
ségi csoportokra speci�kus prevalenciája, pozitív 
szűrési eredmények etnikai hovatartozás speci�kus 
prevalenciája

– pozitív szűrési eredmények kor és nem szerint stan-
dardizált prevalenciája

– pozitív szűrési eredmények kor-, nem- és képzettség-
speci�kus prevalenciája

– pozitív szűrési eredmények kor, nem és képzettség sze-
rint standardizált prevalenciája

– pozitív szűrési eredmények kor-, nem- és etnicitás-
speci�kus prevalenciája

– pozitív szűrési eredmények kor, nem és etnicitás sze-
rint standardizált prevalenciája

– pozitív szűrési eredmények kor-, nem-, képzettség- és 
etnicitás-speci�kus prevalenciája

– pozitív szűrési eredmények kor, nem, képzettség és 
etnicitás szerint standardizált prevalenciája.

Az input indikátorokat a praxisközösség egészére illet-
ve az egyes praxisokra vonatkozóan szűrési program teljes 
forrásigényének leírására kell számítani (az egyes szűrési 
eljárásokra külön-külön nem kell ezeket az indikátorokat 
meghatározni).

Jelentések

Az elsődleges jelentést a szűrés folyamatáról és eredmé-
nyeiről az intervenciós terület egészére vonatkozóan az 
APSZKK készíti el. Ez a jelentés a szűrési program egészét 
értékeli a folyamat és eredmény indikátorok segítségével 
tekintet nélkül az egyes praxisok illetve praxisközösségek 
teljesítményei közti különbségekre.

A másodlagos jelentést az egyes praxisközösségek nép-
egészségügyi koordinátorai állítják elő a saját praxisközös-
ségükről. Ebben a jelentésben az elsődleges jelentés adatait 
használják fel referenciaként. A másodlagos jelentést meg 
kell tárgyalni a SZM-nak. Ezen az értékelő megbeszélésen a 
praxisközösség minden szakemberének részt kell vennie. A 
másodlagos jelentést a megbeszélés után lehet csak véglege-
síteni. A jelentésben önálló fejezetet kell szentelni a szűrési 
terv szükséges módosításainak. A véglegesített jelentést be 
kell nyújtani az APSZKK-nak.

A szűrési programról szóló végleges jelentést az APSZKK 
készíti el a praxisközösségek által felépített adatbázisok és 
jelentések alapján. Az eredmények összegzésén túlmenően, 
ebben a jelentésben önálló fejezetet kell szentelni a felmerü-
lő kutatási igények és a szűrések jogi környezetével kapcso-
latos fejlesztési lehetőségek bemutatásának, új irányelvek 
kidolgozására vagy a régiek módosítására és a szűrésben 
résztvevő szakemberek képzésére vonatkozó javaslatoknak.
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FOGALOMAK ÉS DEFINÍCIÓK

Az egészségügyben az egyéni kockázat mértékét általá-
ban egészségügyi kockázatelemzés  vagy -, kockázat értéke-
lés  keretében szokás becsülni.  A CDC (Center for Disease 
Control and Prevention ) álláspontja szerint az egyén egész-
ségi állapotának értékeléséhez az egészségügyi kockázat-
elemzés szolgáltat megfelelő eszközt1. Ez történhet felmé-
rések, kérdőívek segítségével, �zikális vizsgálattal, laborató-
riumi tesztekkel, melyet általában az azonosított kockázati 
tényezők csökkentésére vonatkozó tanácsadás követ.

Mivel a kockázat nem más, mint bizonytalanság a beteg 
egészségi állapotával kapcsolatos magatartásában, a kocká-
zatelemzésen alapuló orvosi és egészségügyi ellátás meg-
választása nagyban függ az egyén saját egészséghez tartozó 
elvárásaitól.

Az egyéni rizikó következtében szükséges teendők meg-
határozásánál �gyelembe kell venni a körülményeket, a 
szociális és gazdasági helyzetet, az egészséggel kapcsolatos 
ismeretek szintjét sőt a szándékokat is fel kell mérni, és ezt 
világosan tisztázni. 

A Svájci Hozzájárulás Programban az egyéni rizikó meg-
határozását az egészségi állapot felmérése során történik 
(lsd. 2.3. Fejezetben).

A felmérést követően az alábbi teendők mielőbbi végre-
hajtása szükséges:

1. Az eredményeket minden esetben egészségügyi szak-
ember ismertesse a pácienssel, olyan formában, amely meg-
felel a páciens egészség- ismereteinek. A visszajelzés már 
önmagában is hatásos lehet.

2. A visszajelzés történhet életmódi tanáccsal együtt.
3. A visszajelzés során egészségfejlesztési programot is 

lehet ajánlani.

4. A nagy rizikójú személyek rögtön az orvosi tanács-
adásra irányítandóak.

5. A betegnek talált személyeket rögtön elő kell jegyezni 
orvosi vizsgálatra és tanácsadásra2. 

A nagy rizikójú vagy beteg egyéneknél szükséges kocká-
zat menedzsment részletei az alábbiakban kerülnek ismer-
tetésre.

CÉLOK

Orvosi tanácsadás és szolgáltatás biztosítása azon a páci-
enseknek, akiknél a korábban elvégzett egészségi állapot fel-
mérése során megbetegedés kockázata merült fel. Továbbá 
ezeknél a pácienseknél az azonosított rizikótényező mérté-
ke is meghatározandó.

SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZAKEMBEREK

A rizikó meghatározását az a háziorvos végzi, akinek a 
praxisába a páciens korábban már bejelentkezett.

A háziorvost munkájában a praxisban főállásban al-
kalmazott a praxisnővér és az egészségőr továbbá két 
egészséfelelős támogatja.

A szűrés során talált eltérések szakmai értelmezésében 
a legfontosabb feladat a háziorvosra hárul, aki patológiás 
eltérések esetében kezdeményezi a szükséges teendőket, be-
avatkozásokat. 

CÉLPOPULÁCIÓ

– Indiv, akiknél az előzetes szűrés során nagyobb meg-
betegedési kockázatot  találtak az egészségi állapotfel-
mérést végző team tagjai

- Azok, akiknél a háziorvos már korábban is emelkedett 
kockázatot  talált.

- Azok a 21-50 év közötti személyek, akik hosszabb (leg-
alább 3 éve) nem voltak orvosi vizsgálaton háziorvo-
suknál, még akkor is, ha a felmérés során nem találtak 
náluk kóros eltérést.

A jelenleg hatályos jogszabály (a 43/1999 Korm. rend.) 
szerint a háziorvosoknak minden bejelentkezett biztosított-
juknál szükséges vizsgálatot végezni  2-3 évente, ellenke-
ző esetben az utánuk járó OEP �nanszírozást megvonják. 
Kivételt csak az eset képez, amikor a háziorvos megfelelően 
dokumentálta az illető vizsgálatra való behívását.

Orvosi kockázatbecslés, -értékelés, -menedzsment

1  Workplace Health Promotion, Glossary Terms CDC  http://www.cdc.gov/workplacehealthpromotion/glossary/#R 
2  Health Risk Appraisals. Centers for Disease Control and Prevention. 
    http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/hwi/programdesign/health_risk_appraisals.htm 
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Az orvosi rizikóbecslés alapelvei

Az orvosi kockázat becsléssel esetében a következő lépé-
sek javasolhatók:

1. A páciens saját egészségével kapcsolatos céljainak fel-
mérése.

2. A beteg egészség kockázata és azonosított rizikók kö-
zötti lehetséges kapcsolatot meghatározása

3. A kockázat felmérése olyan részletességgel, ahogyan 
a megfelelő szakmai útmutatók alkalmazásával lehet-
séges.

4. A teendőkre való  javaslattétel,, ezeket pácienssel való 
megbeszélése és a  lehetséges alternatívák közül való 
választás

5. A beteg megfelelő ellátóhelyre való utalása.
6. A leletek, a  vizsgálati eredmények,  a javasolt és elfo-

gadott teendők,  a felírt gyógyszerelés és a következő 
előjegyzési időpontot dokumentálása.

7.  Az elemzés eredményének összefoglalása Elemezni és 
szükség szerint frissítése.

Nem szabad elfelejteni, hogy a legsebezhetőbb és legtöbb 
rizikóval rendelkező páciensek   betegszenek meg a legna-
gyobb valószínűséggel.

TEVÉKENYSÉGEK

A beavatkozás jellege a kóros eltéréstől függ, amely jel-
lemzi a rizikó státuszt vagy a betegség vélhető jelenlétét.

A nagy rizikóval rendelkező betegek a következő módon 
kerülhetnek be a  háziorvosi rendelőbe:

1. Felvétel a szűrést végző munkatársakon keresztül

A szűrést végző munkacsoport tagjaitól, akik a beteget 
korábban vizsgálták, nem várható el az egészségi állapot tel-
jes körű felmérése, ez az orvos feladata.

– A leletek elemzése után orvosi vizsgálatnak kell követ-
keznie, a későbbiekben esetleg kialakuló egészségügyi 
problémák becslésének érdekében.

– Minden beteg esetében törekedni kell a „kapuőri” 
funkció ellátására, a megfelelő vizsgálatok és kezelések 
biztosítására elsősorban az alapellátási szintjén.

– Az egészséges életmód kialakításában segítséget  kell 
nyújtani . A betegnek, az egyéni kezelési tervétől füg-
gően életmód-tanácsadási programokban való részvé-
telt lehetővé kell tenni.

– A háziorvosnak biztosítani kell betege szakorvosi ellá-
tását, kórházba, laboratóriumi és egyéb vizsgálatokra  
való beutalását.  A kezelési lehetőségeket és ajánláso-
kat, a megállapított vagy vélt megbetegedéseket meg 
kell beszélni a beteggel.

– A veszélyeztetett betegeket rendszeres felül kell vizs-
gálni, konzultálni szükséges a beavatkozásokról, a ke-
zelésekről és ütemezésükről.

– A normális leletekkel, de emelkedett kardiovaszkulá-
ris rizikóval rendelkező betegeknek megfelelő életmód 
tanácsadást szükséges biztosítani. Ezekre a szolgálta-
tásokra és a rendszeres után-követéses vizsgálatokra 
időpontot kell biztosítani.

– A háziorvosnak elő kell segítenie az integrált szolgálta-
tások nyújtását: azaz szociális, lakhatási és jogi taná-
csokkal kombinált koordinált gondozásra egyaránt 
szükség lehet3.

2. Felvétel első /akut ellátás során

Az érvényes szakmai útmutatók szerint, a háziorvosát új 
panaszokkal, tünetekkel felkereső, bármely okból sürgős el-
látást igénylő betegeket szintén egészségi állapotfelmérésre 
kell utalni, feltárni az esetleges ismeretlen, vagy a beteg által 
nem közölt problémákat.

Ezeknek a betegeknek a megfelelő megelőző szolgáltatá-
sok (életmódi tanács vagy rizikó-felmérés) szükség esetén 
felajánlhatók, az aktuális megjelenés okától függetlenül.

A beteg egészségi állapotától függően ezen a szolgáltatá-
sok elhalaszthatók  a legközelebbi megfelelő időpontig. 

Külön !gyelmet kell fordítani a !atal személyekre, akik-
nek még nincs szükségük rendszeres orvosi kezelésre a 
praxisban. Ebben az életkori csoportban a kiemelt !gyelem 
oka az, hogy ilyenkor az egészséges életmóddal kapcsola-
tos szokások még (ki)alakíthatók és a későbbi élet során is 
fenntarthatók.

3. Felvétel a gondozásból

A krónikus betegek, akiket már másfajta megbetegedé-
sük miatt kezelésben részesülnek, szintén fontos célcsopor-
tot képeznek, erről a 2.6. Fejezetben írunk bővebben.

4. A magas kardiovaszkuláris rizikóval rendelkező bete-

gek azonosítása

A kardiovaszkuláris rizikó becslés alapját az életkor, a 
nem, a dohányzás, a vérnyomás, a családi anamnézis, az 
egyéni és családon belüli diabetes-előfordulás, illetve a vér-
cukor szint és a lipid pro!l képezi.

A rizikó meghatározásának az alapját validált táblázat ké-
pezi (pl. SCORE)4.

Azon betegek, akiknek a következő 10 éven belüli kardi-
ovaszkuláris mortalitási kockázata eléri a 10%-ot, a kardio-
vaszkuláris megbetegedés kialakulásának a kockázata pedig 
a 20%-ot azonnal regisztrálandók a krónikus gondozási 
programba.

3  Integrated services and housing consultation, OECD Social Policy Division, 2012 
    http://www.oecd.org/els/soc/Richardson_Patana%20INTEGRATING%20SERVICE%20DELIVERY%20WHY%20FOR%20WHO%20AND%20HOW.pdf
4  SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) charts (European Society of Cardiology)
     http://www.escardio.org/communities/EACPR/Documents/score-charts-2012.pdf  
     SCORE in Hungarian  Magyar Nemzeti Szívalapítvány)



népegészségügy / 92. évfolyam 3–4. szám (2014)

169működési kézikönyv a praxisközösségek népegészségügyi szolgáltatásaihoz

A SCORE táblázat5 a legszélesebb körben ismert becslé-
si módszer, de más alternatív, a laikusok által is felhasznál-
ható, nem validált kérdőívek is megtalálhatók különböző 
honlapokon.

A Preventissimo6 (magyar nyelven érhető, folyama-
tos fejlesztés alatt áll) (KFRT Számítástechnikai Zrt,) és a 
Cordelia7 (Veszprémi Egyetem) egyaránt a  kardiovaszkulá-
ris-rizikót meghatározó és tanácsadó portál.

5. Orvosi / egészségügyi dokumentáció

A korrekt orvosi dokumentáció a következő fontos fel-
jegyzéseket tartalmazza: a beteg lényeges egészségügyi 
panaszai és a felállított diagnózis, a jelenleg alkalmazott te-
rápia részletes leírása, gyógyszer és élelmiszer  allergia, bár-
mely gyógyszereléssel kapcsolatos ellenjavallat.

A kardiovaszkuláris rizikótényezők részletes rögzí-
tése ajánlott, akiknél a veszélyeztetettség magas, vagy 
diagnosztikusan bizonyított. Ezeknek az adatoknak a rögzí-
tése megfelelő információs rendszert és a napi betegellátás 

során keletkezett adatok folyamatos és részletes rögzítését, 
frissítését igényli.

Korábbi auditok során gyakran volt tapasztalható az a 
jelenség, hogy a felírt terápia dokumentálása ugyan megfe-
lelő, de a rizikótényezőké csak részleges, ez tehát a gyakor-
latban folyamatosan javítandó8.

A következő adatok és magatartásbeli tényezők folyama-
tosan rögzítése, leírása szükséges:

– Megelőzésképpen alkalmazott terápia pl. statinok,  
thrombocyta-aggregáció gátlók.

– In!uenzia elleni és egyéb védőoltások. 
– Nőgyógyászati tumorok irányában végzett szűrővizs-

gálatokon (45-65 év között mammográ#án, 25-65 év 
között méhnyakrák szűrésen) való részvétel.

– Részvétel az életmódi tanácsadásokon és programo-
kon.

5  http://www.mnsza.hu/szivbeteg/kockazat/score.php
6  Preventissimo. http://preventissimo.kfrt.hu
7  Cordelia szív- és érrendszeri kockázatfelmérő és tanács-adó oldaL http://egeszseg.origo.hu/kalkulator/risk/risk.php
8  Bíró, K., Zsuga, J., Kormos, J., Ádány, R.: %e e&ect of #nancing on the allocation and production e'ciency of the 
     Hungarian health care system - Placing primary care into focus. Society and Economy, 34, 3, 433-451, 2012

1. ábra: SCORE táblázat - a 10 éven belül halállal végződő kardiovaszkuláris esemény kockázatának becslése az ábrázolt rizikó 
faktorok alapján: nem, dohányzás, szisztolés vérnyomás, össz-koleszterin:HDL-koleszterin arány.

Forrás: The European Society of Cardiology, 2007
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KOCKÁZAT-MENEDZSMENT 

De�nició
A „kockázat-menedzsment” fogalmába beletartoznak 

a különböző megbetegedések és kóros eltérések kezelési 
módszerei, beleértve ezek szükséges felülvizsgálatát.

– Az egészségügyben alkalmazott kezelési formák álta-
lában a különböző akut tünetek epizodikus kezelésére 
helyezik a hangsúlyt. Az eset-menedzsment, a proaktív 
vagy tervezett kezelés, a több szakmát magában foglaló 
betegút-menedzselés és a prevenciós kezelések általá-
ban nincsenek eléggé kihasználva.

– Mivel a krónikus betegek gondozása és a prevenciós 
szolgáltatások igénybe vétele általában nem sürgős, 
így gyakran el is maradnak, illetve nincsenek eléggé 
kihasználva. Az egészségügyi ellátás fókuszának egyre 
inkább el kell tolódnia az epizód, tünet és betegség ori-
entált ellátásról a beteg- központú, megelőző, hosszan-
tartó kezelési formák felé.

– A kardiovaszkuláris megbetegedéseknek komoly hatá-
sa van a halálozásra, költségekre és az életminőségre, 
ugyanakkor nagy részük megelőzhető lenne, akárcsak 
már az életmód módosításával is. Megelőzésükben a 
legnagyobb ígéretet a közösségi alapú prevenció és az 
orvosi megközelítés kiegyensúlyozott aránya jelentheti.

TEVÉKENYSÉGEK

A szolgáltatások között az elsődleges, másodlagos és har-
madlagos prevenció elemeit is helyet kapnak.

– A primer prevencióban a rizikótényezők meghatározá-
sának és a teljes körű rizikó-elemzésnek nagyobb teret 
kell adni, amely lehetővé teszi a költséghatékony  be-
avatkozások előtérbe kerülését (lsd.2.5 fejezet).

–  A projektbe bekerülő új munkatársak jól képzett 
egészségügyi szakemberek, életmódi tanácsadással 
lesznek a betegek segítségére, mind egyéni, mind cso-
portos formában.

– A primer prevenció hatékonyságának növelésére újfajta 
megközelítés is szükségesek, beleértve hasznos interne-
tes web-lapok ajánlását éppúgy, mint a helyi csoportos 
sportolási lehetőségek kialakítását. Bár sok egészséges 
felnőtt van, akik nem lelkesednek az ilyenfajta tevé-
kenységekért, az ő meggyőzésük is nagyon fontos.

–  Olyan tanácsadásoknak megszervezése is szükséges, 
amelyeknek valamilyen különleges, jellemző fókusza 
vagy célcsoportja van (dohányzásról való leszoktatás, 
életmódváltás, táplálkozási és sportolási tanácsadás). 

–  A másodlagos prevenció során betegségek megfelelő 
módszerekkel való szűrésére végzendő, amelyek legna-
gyobb részét,  felnőttek állapotfelmérésének részeként, 
a 2.2. fejezetben bemutatásra került.

– Az alapellátásban harmadlagos prevenció  alatt a to-
vábbi kardiovaszkuláis események megelőzésére tett 
erőfeszítéseket értjük olyan betegeknél, akiknél már 
korábban stroke vagy infarktus zajlott le.  A megelő-
zést szolgáló gyógyszerelésre a legtöbb ilyen betegnél 
szükség van. A krónikus gondozást és rehabilitációt 
részletesebben a 2.6. fejezetben írjuk le.

– A kardiovaszkuláris veszélyeztetettségnek a beteg felé 
való megfelelő kommunikációja életmód változtatás/
váltás innovatív módszereként, javítja a beteg beavat-
kozásokhoz és gyógyszereléshez való adherenciáját. A 
kardiovaszkuláris rizikótényezők megfelelő kommuni-
kációja kulcsfontosságú a betegek minél nagyobb fokú 
bevonása céljából, együttműködésük megnyerése, ön-
gondoskodásukba és saját egészségi problémáik mene-
dzselésébe való nagyobb arányú részvételében.

– A program működésének folyamatos javulása érdeké-
ben a hatékony primer és szekunder prevenció hang-
súlyozása  elengedhetetlen, különösen azoknál a bete-
geknél, akiknél már kifejezett kardiovaszkuláris rizikó 
van jelen, vagy már kialakult betegségük van.

– A magyar alapellátás hagyományai között eddig nem 
szerepeltek széleskörű életmódi tanácsadó programok 
a magas kardiovaszkuláris rizikóval rendelkező bete-
gek számára. Ennek a hiányosságnak főleg a nem meg-
felelő nyilvántartás, a hiányos szűrések és az egyidejű 
forráshiány az oka. Szükség van tehát az életmódi ta-
nácsadások beépítésére és fenntartására a kardiovasz-
kuláris betegségben szenvedők számára.

A következő beavatkozási formák javasoltak a háziorvo-
sok számára a megfelelő rizikó-menedzselésben

– Az egészséget veszélyeztető rizikók megfelelő kommu-
nikációja, az állapotfelmérést követően9.

– Rövid beavatkozások (5-A framework)10.
– Rövid kezelések.
– Intenzív egyéni tanácsadás.
– Telefonos tanácsadás.
– Motivációs interjú.

Szakorvosi konzultációk az alapellátásban

A helyi (háziorvosi rendelői) szinten kialakított infra-
struktúra lehetőséget teremt különféle szakorvosi vizsgála-
tokra, rendelésekre, tanácsadásokra (szemészet, nőgyógy-
ász, bőrgyógyász). Amennyiben a helyi lehetőségek műsza-
ki, műszerezettségi vagy egyéb okokból nem teremthetők 
meg, úgy rendszeres szállítási lehetőség megszervezésére 
van szükség külön szerződéskötést követően a közelben ta-
lálható megfelelő szakorvosi ellátóhoz.

9  Risk assessments alone can have positive e+ects on health behaviour changes and health status. See Ozminkowski R.J. et al.: 3e savings gained from
     participation in health promotion programs for Medicare bene�ciaries. J Occup Environ Med. 2006;48(11):1125-32
10  Counselling and interventions to prevent tobacco use and tobacco-caused disease in adults and pregnant women. USPSTF 
      http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK115121/#adults.s50



népegészségügy / 92. évfolyam 3–4. szám (2014)

171működési kézikönyv a praxisközösségek népegészségügyi szolgáltatásaihoz

Szakkifejezések és fogalmak meghatározása

A bioetika egyik alapelve az emberek önrendelkezési jo-
gának tisztelete1. Egészségesek és betegek is azonban csak 
akkor tudnak önmaguk fölött rendelkezni, ha birtokában 
vannak a döntést megalapozó tudásnak és készségeknek. A 
tájékozott döntésből nem következik szükségszerűen egész-
séget támogató viselkedés. A kockázati magatartás azonban 
elfogadható, ha tájékozott döntésen alapul, és elfogadha-
tatlan, ha elégtelen, helytelen vagy más szempontból nem 
megfelelően átadott vagy nem kellően megértett informáci-
ón alapul. 

Az életmód tanácsadás, betegoktatás vagy egészségneve-
lés mind olyan tevékenységeket foglalnak magukba, ame-
lyek az egészségügyi ellátásban megjelenő vagy azon kívül 
elérhető klienseket segítik tájékozott döntések meghozata-
lában. Ezek a tevékenységek változatos kommunikációs for-
mákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek 
az egészség-műveltség javítására, beleértve a tudás növelé-
sét és olyan készségek kialakítását, amelyek kedvezőek az 
egyén és a közösség egészségének javítására, ahogyan azt az 
EVSZ Egészségfejlesztési szógyűjteménye meghatározta2. 

Az EVSZ az egészség-műveltséget úgy határozta meg, 
mint kognitív és társas készségek együttesét, amelyek meg-
határozzák az egyének késztetését és képességeit arra, hogy 
információkhoz hozzáférjenek, azokat megértsék és hasz-
nálják egészségük fenntartása és javítása érdekében. Az 
egészség-műveltség többet jelent annál, mint hogy valaki 
képes írott kiadványokat elolvasni, vagy időpontot kérni 

bizonyos szolgáltatások igénybe vételére. Az egészséggel 
kapcsolatos információkhoz való hozzájutás javítása és ezen 
információk hatékony alkalmazása révén az egészség-mű-
veltség alapvetően fontos a felhatalmazás növeléséhez is. E 
meghatározás szerint az egészség-műveltség az egészségfej-
lesztés eszköze, amelynek birtokában az egészséget megha-
tározó tényezők mindegyike alakítható3. 

Az alacsony szintű egészség-műveltséghez rosszabb 
egészségi állapot, valamint az egészségügyi szolgáltatások 
nem optimális használata társul4. Ennek következtében az 
egészség-műveltség alapvető jelentőségű az egészségügyi 
alapellátásban, amint azt egy közelmúltbeli szakirodalmi 
áttekintés hangsúlyozta, amely a krónikus betegségek koc-
kázati tényezőivel kapcsolatos egészség-műveltség javítását 
célzó intervenciókat értékelte5. 52 tudományos vizsgálat 
alapján egyéni és csoportos intervenciók is hatékonynak 
bizonyultak különféle krónikus betegségekben szenvedők 
magatartásának változtatására. Az áttekintés szerint az 
egészségügyi ellátásban és közösségi színtereken nyújtott, 
különféle intenzitású, egyéni és csoportos intervenciók is 
hatékonyak lehetnek az egészség-műveltség tartós változta-
tásának támogatására, amely magatartási kockázati ténye-
zők változását eredményezheti. A beavatkozásokat azonban 
igazítani kell a helyszín, a célcsoport és a középpontba állí-
tott kockázati tényező függvényében.

Az egészségügyi alapellátásban dolgozók jelentős része 
nincs tisztában a betegoktatás és tanácsadás fontosságával, 
nem kellően képzett az alkalmazható technikákat illetően, 
vagy nincs megfelelő lehetősége tanácsadásra a rendelke-
zésre álló idő szűkössége miatt. Az orvosok munkája alap-
vetően egyénekre irányul, tehát az orvosok az egyes pá-
cienseik magatartásának alakítására törekednek, gyakran 
nem lévén tisztában a csoportos és közösségi tanácsadás és 
egészségnevelés nagyobb hatékonyságával. Az Egészségügyi 
Világszervezet az egészségügyi humánerőforrás 21. szá-
zadra való felkészítésére vonatkozó jövőképében csaknem 
egy évtizeddel ezelőtt megfogalmazta, hogy szükséges az 
egészségügyi dolgozók kompetenciáinak kibővítése, többek 
közt oly módon, hogy tágabb rálátásuk legyen a populációs 
alapú ellátásra, illetve javuljon járatosságuk az információs 
és kommunikációs technológiák használatában6. Az egyik 
legolvasottabb európai orvosi szaklap a közelmúltban hívta 
fel a !gyelmet a csoportos egészségnevelés alkalmazására az 
egészségügyi ellátásban7.

Életmód tanácsadás2.5.
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1  Beauchamp, T.L., Chilress, J.F.:  Principles of Biomedical Ethics. (third. ed.) New York-Oxford, Oxford University Press 1989.
2  Health Promotion Glossary. World Health Organization 1998
    http://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf
3  Health literacy and health behaviour. 7th Global Conference on Health Promotion. 
    http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/track2/en/index.html
4  Berkman N.D. et al: Low health literacy and health outcomes: an updated systematic review. Ann Intern Med 2011;155(2):97-107. 
    http://annals.org/article.aspx?articleid=747040
5  Taggart J. et al: A systematic review of interventions in primary care to improve health literacy for chronic disease behavioral risk factors. 
    BMC Fam Pract. 2012 Jun 1;13:49. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3444864/
6  Bonal Ruiz R.: Commissioning health education in primary care. BMJ 2011; 333:667-668. http://www.bmj.com/content/333/7570/667.pdf%2Bhtml
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Figyelembe véve azt a de�níciót, miszerint az életmód ta-
nácsadás és az egészségnevelés növeli az egészség-műveltsé-
get a tudás és életkészségek javítása révén, különbséget kell 
tenni információ, tudás és életkészségek közt annak érde-
kében, hogy a tanácsadás és egészségnevelés hatékonyabb 
legyen.

Az információ az, ami közlésre kerül adott tényről vagy 
témáról, míg tudás alatt a megértésnek az az állapota ér-

tendő, amelyben a tényszerű információ más információ-
hoz vagy már elsajátított tudáshoz viszonyítható és köthető, 
tágabb értelmezési keretbe illesztett, és hasznosítható. Az 
életkészségek olyan, az alkalmazkodást és pozitív viselke-
dést lehetővé tevő pszichoszociális képességek, amelyek 
birtokában az egyének hatékonyan tudnak bánni a min-
dennapi élet igényeivel és kihívásaival, s amelyek nagyjából 
három csoportba sorolhatók: kognitív készségek az infor-

7  Preparing the health care workforce for the 21st century. !e challenge of chronic conditions. World Health Organization 2005. 
    http://www.who.int/chp/knowledge/publications/workforce_report.pdf

1. ábra: Az 1994-1998 közt végzett Nemzetközi Felnőtt Műveltségvizsgálat (International Adult Literacy Survey) 
eredményei prózai szöveg értés (A panel, felül) és dokumentumszöveg értés (B panel, alul) vonatkozásában
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máció elemzésére és használatára, személyes készségek arra, 
hogy az egyén önmagát képviselni és ügyeit intézni tudja, 
valamint személyközi készségek a másokkal folytatott kom-
munikáció és hatékony együttműködés érdekében8.

Az életmód tanácsadást és egészségnevelést végző alap-
ellátási szakembereknek tisztában kellene lenniük a magyar 
felnőtt népesség egészségműveltségének mértékével; sajná-
latos módon azonban erre vonatkozó információ nem áll 
rendelkezésre. Közelítő becslésekre azonban lehetőség van 
az OECD által végeztetett Nemzetközi Felnőtt Műveltség-
vizsgálat9 (International Adult Literacy Survey, IALS) ered-
ményei alapján, amely a világ első megbízható és összeha-
sonlítható eredményeit nyújtja különböző országok felnőtt 
népességei általános műveltségének szintjeiről és megoszlá-
sáról. Az IALS vizsgálat magyarországi adatfelvétele 1998-
ban történt a műveltség három tartományának felmérésére: 
prózai szövegértés (amely különféle írott szövegek, például 
kiadványok és használati utasítások megértéséhez szüksé-

ges), dokumentumszöveg-értés (különböző formátumban 
– pl. menetrend, táblázat, ábra – közölt információk azono-
sítása és használata), és mennyiségi szövegértés (számtani 
műveletek végzése nyomtatott dokumentumokban megje-
lenő számokkal). Minden tartomány mérése egységesített 
módszertannal történt, 0-tól 500 pontig terjedő skálán. Az 
egyes tartományokban elért teljesítmény alapján 5 szint 
valamelyikébe sorolták az adott tartományban mutatott 
műveltséget. Az 1. szinten teljesítők nagyon alacsony szö-
vegértéssel bírnak, akik például nem tudják meghatározni 
egy adott gyógyszer gyermekadagját a mellékelt útmutató 
alapján. Ezzel szemben a 4. és 5. szinten teljesítők az infor-
mációfeldolgozás magas fokán állnak. Az OECD szerint a 
mai modern társadalmak tagjainak legalább a 3. szintet el 
kell érniük ahhoz, hogy a mindennapi élet és munka által 
támasztott igényeknek megfeleljenek.

Az 1. ábrán jól látszik, hogy Magyarország a műveltségi 
tartomány alsó részén volt, minthogy a felnőtt populáció el-

8  De�nition of terms. UNICEF http://www.unicef.org/lifeskills/index_7308.html
9  Literacy in the Information Age. Final report of the International Adult Literacy Survey. OECD 2000. 
    http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/41529765.pdf

2. ábra: A felnőtt népességből azok aránya, akik nem érettségiztek, 
de 3. szinten vagy afölött teljesítettek a dokumentumszöveg-értésben, 1994-1998
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Az országok a népesség azon aránya szerint vannak csökkenő sorrendben rangsorolva, amelyik érettségi nélkül 3. vagy afölötti szinten teljesített. 

Forrás: International Adult Literacy Survey 1994-1998
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képesztően magas arányban, háromnegyed részben csak az 
1. és 2. szintet érte el a prózai szövegértésben, és kétharmad 
arányban teljesített az 1. és 2. szinten a dokumentumszö-
veg-értésben, amely szerint a magyar populáció többségé-
nek műveltsége nem elegendő ahhoz, hogy megbirkózzon a 
modern társadalom követelményeivel. 

 Az országok a népesség azon aránya szerint vannak 
csökkenő sorrendben rangsorolva, amelyik érettségi nélkül 
3. vagy afölötti szinten teljesített. 

A 2. ábra tanúsága szerint a magyar felnőttek közül a kö-
zépiskolai végzettség nélküliek mindössze egynyolcada tud 
megfelelően dokumentumszöveget értelmezni. Ez alapján 
a legfeljebb szakmunkás végzettségűekről vagy középfokú 
végzettség nélküliekről nem tételezhető fel, hogy 3. szintű 
vagy azt meghaladó műveltséggel rendelkeznek. 

Az IALS eredményeire építve egy másik műveltségi 
felmérésre (Adult Literacy and Life Skills Survey, ALL10) 
került sor két részletben 2002 és 2008 közt. Ez a felmérés 

3. ábra:  A Felnőtt Műveltség és Életkészségek Felmérés (Adult Literacy and Life Skills Survey, ALL) eredményei 
2002-2008 közt prózai (A), dokumentum (B) és mennyiségi (C) szövegértés tekintetében a résztvevő országokban

10  Literacy for Life. Further results from the Adult Literacy and Life Skills Survey. Preliminary version. OECD, Statistics Canada, 2011. 
     http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/literacy-for-life_9789264091269-en 
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a prózai, dokumentum- és mennyiségi szövegértés mellett 
a problémamegoldó képességet is mérte. Magyarország az 
adatgyűjtés második részében vett részt 2006 és 2008 közt. 
A prózai és dokumentumszöveg-értés mértéke nem válto-
zott. A mennyiségi szövegértést úgy határozták meg, mint 
azon tudás és készségek együttesét, amelyek birtokában kü-
lönféle helyzetek matematikai vonatkozású követelményei 
megoldhatók. A problémamegoldó készség célirányos gon-
dolkodást és cselekvést igényel olyan helyzetekben, ame-
lyekre nincs szokásos megoldás; ennek a többivel ellentét-
ben (öt helyett) négy szintjét különböztették meg.

A 3. ábra a 2011-ben közzétett ALL-beszámoló egyik leg-
fontosabb eredményét mutatja, amely szerint Magyarország 
(Olaszországgal és az USA-val együtt) következetesen a lista 
végén helyezkedik el mindegyik műveltség-tartományban. 
Ennek fényében nem tűnik jelentős előrelépésnek, hogy a 
legutóbbi felmérés óta Magyarországon emelkedett legna-
gyobb mértékben a prózai szövegértés mértéke. 

A hazai adatok közvetetten alátámasztják azt a nem-
zetközileg érvényes megállapítást, hogy az alacsony fokú 
egészség-műveltség a szolgáltatások kedvezőtlen igénybe-
vételével társul. Egy korábbi hazai egészségfelmérés roma 
telepek lakói körében azt mutatta, hogy telepeken lakó, 
alacsony iskolázottságú felnőtt fér�ak az általános populá-
ció fér�aihoz képest szigni�kánsan kevesebbet találkoznak 
a háziorvosukkal11. Ezért alapvetően fontos, hogy az alap-
ellátásban életmód tanácsadást nyújtó szakemberek vegyék 
�gyelembe munkájukhoz a fenti eredményeket, és kapjanak 
megfelelő képzést a tanácsadás és egészségnevelés módszer-
tanában. 

CÉLOK

Az életmód tanácsadás és egészségnevelés alapvető céljai
1. az egészség-műveltség javítása
2. az egészségügyi ellátás megfelelő igénybevételének 

elősegítése, és
3. a szakemberekkel való együttműködés (compliance) 

és a terápia-hűség (adherence) javítása az egészségi ál-
lapot (megbetegedés és halálozás) javítása érdekében.

A SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTÓ SZAKEMBEREK

1. A háziorvos egyéni tanácsadást nyújt a rendelőjében 
magas kockázatú és/vagy tartós gondozásra szoruló 
betegeknek saját szakmai megítélése alapján, a páciens 
állapotának és helyzetének értékelését követően. 

2. A népegészségügyi szakember, dietetikus, gyógytor-
nász, védőnő, egészségpszichológus és praxisközös-
ségi nővér egyéni és/vagy csoportos tanácsadást és 
egészségnevelést végez a háziorvosi rendelőn kívül, 
az egészségi állapot felmérésről vagy a háziorvos által 
küldött kliensek és betegek számára. 

CÉLPOPULÁCIÓ

— Kockázati tényezőkkel rendelkező (vagy nem ren-
delkező, de a szolgáltatást igénylő) egyének, akiket az 
egészségi állapot felmérésről küldtek

— A közösségből toborzott egyének (csoportos tanács-
adásra)

— A háziorvos által küldött betegek
— A védőnő által küldött anyák és/vagy hozzátartozóik

TEVÉKENYSÉGEK 

Megjegyzendő, hogy nagyon ajánlott a praxisközösségek-
ben a klinikai és közösségi megelőző stratégiákat egységesí-
teni és összehangolni12.

A nem orvos végzettségű egészségügyi szakemberek 
számára13 elsősorban ajánlott, egészség-műveltséget javító 
tevékenységek zömmel magatartási tanácsadásra vonatkozó 
intervenciók14:

Ajánlott témák

Anyák és gyermekek 

— Várandósok oktatása a túlzott súlygyarapodás meg-
előzése érdekében a terhesség előtti testtömegindex 
alapján, és testmozgás segítése

— Folsav kiegészítés várandósoknak
— Várandósok alapellátása (pl. terhesgondozás, magzati 

fejlődés ellenőrzése, Rh összeférhetetlenség ellenőrzése)
— A szüléssel kapcsolatos tanácsadás várandósok számára
— Szoptatásra vonatkozó tanácsadás anyáknak és család-

jaiknak
— Szoptató anyák közvetlen támogatása a szoptatás so-

rán
— Kortárstámogatás szoptatós anyáknak
— Csecsemőtáplálás irányelvei 
— Életkorhoz kötött kötelező védőoltások újszülöttek, 

csecsemők és kisgyermekek részére
— Háztartási balesetek megelőzése 

11  Kósa Zs. et al: A Comparative Health Survey of the Inhabitants of Roma Settlements in Hungary. 
     Am J Public Health 2007;97:853-859. doi:10.2105/AJPH.2005.072173
12  Integrating Evidence-Based Clinical and Community Strategies to Improve Health. USPSTF
     http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf07/methods/tfmethods.htm
13  An evidence-based resource for nurse practitioners. USPSTF  http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf09/epbnursep/epbnursep.htm
14  Evaluating Primary Care Behavioral Counseling Interventions: An Evidence-based Approach. USPSTF 
      http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/3rduspstf/behavior/behsum1.htm
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— Szájüregi egészség és fogápolás
— Teherbeesés megelőzése

Felnőttek

— Dohányzás
— Túlzott alkoholfogyasztás

— Rövid intervenció túlsúlyos és elhízott egyének szá-
mára

— Az alultápláltság jelei és megelőzése idősebbek köré-
ben

— Diétás tanácsadás szív-érrendszeri betegségek meg-
előzésére 

— Diétás tanácsadás daganatok megelőzésére 
— Diétás tanácsadás zsíranyagcsere-zavarokban
— Diétás tanácsadás egészségesek számára 

— Vércukor szint nyomon követése cukorbetegek szá-
mára 

— Érszövődmények megelőzése cukorbetegek számára
— Lábápolás cukorbetegek számára

— Testmozgás különböző korú egészséges személyek 
számára

— Testmozgás szív-érrendszeri betegek számára 
— Testmozgás túlsúlyos és elhízott egyének számára
— Csontritkulás megelőzése (pl. megfelelő kalcium és 

D-vitamin bevitel, ellenállással szemben végzett gya-
korlatok)

— Esések megelőzése idősebbek körében 
— Életkorral kapcsolatos problémák (pl. öregszeműség 

[presbyiopia], szürkehályog, zöldhályog, időskori hal-
lásromlás) és a beavatkozás lehetőségei

— Háztartások biztonsága, otthoni balesetek megelőzése

— Utazás előtt, foglalkozás és járványok kapcsán adandó 
védőoltások 

— Fertőző betegségek terjedésének megelőzése (pl. nemi 
úton terjedő betegségek, fertőző májgyulladás, légúti, 
emésztőrendszeri és bőrfertőzések)

— Fogamzásgátlók felelős használata

— Magasvérnyomásos betegek oktatása az alábbi témák-
ban:

— Nátriumbevitel csökkentése
— Káliumpótlás 
— Fokozott testmozgás, súlycsökkentés
— Stresszkezelés
— Alkoholfogyasztás csökkentése
— Dohányzás elhagyása

— A motoros járműbalesetek okozta sérülések és halálo-
zások csökkentése az alábbiak révén:

— Gyermekülés helyes használata
— Biztonsági öv használata
— Alkoholos befolyás alatt történő vezetés csökkentése

— Magatartási tanácsadás a bőrdaganatok megelőzésére 

A szolgáltatások módszereit az 1. táblázat foglalja össze. 

Kizárólag egészségpszichológusok által nyújtott szolgál-
tatások

— depresszióban szenvedők közvetlen ellátása

15  Risk assessment alone can have a positive e!ect on health behavior change and health status. See Ozminkowski R.J. et al.: "e savings gained from
     participation in health promotion programs for Medicare bene#ciaries. J Occup Environ Med. 2006;48(11):1125-32
16  Counseling and interventions to prevent tobacco use and tobacco-caused disease in adults and pregnant women. USPSTF 
     http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK115121/#adults.s50

A szolgáltatás nyújtásának 
formája

Egyén/ 
Beteg

Csoport

Egészségkockázat közlése 

(egészségi állapotfelmérés után)15 IGEN

Rövid intervenció (minimal 
intervenció, 5 A [magyarul 5 T] 
módszer)16

IGEN

Rövid kezelés IGEN

Intenzív egyéni tanácsadás IGEN

Intenzív csoportos tanácsadás IGEN

Telefonos tanácsadás IGEN

Motivációs interjú IGEN

Előadás IGEN

Csoportfoglalkozás IGEN

Klub IGEN

Kortárs támogató csoport IGEN

Óriásplakát IGEN

Nyomtatott dokumentum 
(szórólap, füzet)

IGEN IGEN

Internetes dokumentum IGEN IGEN

Társas marketing IGEN

1. táblázat: Magatartási tanácsadás módszerei
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KRÓNIKUS BETEGEK GONDOZÁSA

CÉLOK

A krónikus gondozás célja hosszú távú egészségügyi el-
látás biztosítása olyan személyek részére, akik idült �zikai 
vagy szellemi betegségben, állapotromlásban szenvednek.

Gyógyszer rendeléskor a betegek pénzügyi, gazdasági le-
hetőségeire is tekintettel kell lenni.

A SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTÓ SZAKEMBEREK

A krónikus gondozás elsősorban a beteg választott há-
ziorvosának a feladata, akit munkájában a praxisnővéren 
kívül a Programba újonnan belépő egészségügyi szakembe-
rek is segítenek (gyógytornász, népegészségügyi szakember, 
egészségpszichológus).

CÉLPOPULÁCIÓ

A célpopulációt főleg az idült megbetegedésben szenve-
dő ellátottak jelentik, kiegészülvel azokkal az egyénekkel, 
akik egy súlyos megbetegedést követően nagyobb oda�-
gyelést vagy speciális ellátást igényelnek, valamint azokkal 
a betegekkel, akiket a háziorvosuk valamelyik gondozási 
és/vagy rehabilitációs igényeket is kielégítő szolgáltatásban 
(egészségfejlesztési program, életmód tanácsadási program, 
dohányzásról leszoktató program, különféle gyógytorna 
programok, betegklubok) való részvételre javasol.

TEVÉKENYSÉGEK

Az orvosi szolgáltatásokat, gyógyszerrendelést és kezelé-
seket a háziorvos és a praxisnővér biztosítja.

A különféle megbetegedések kezelése, gyógyszerelése 
elsősorban az aktuális hazai terápiás útmutatókon alapul, 
amelyeket szakmai társaságok munkáltak ki és az egészség-
ügyért felelős minisztérium hagyott jóvá1.

Korábban csak három olyan szakmai ajánlás volt, amely 
a háziorvosok előtt széles körben ismert volt.

– A magas vérnyomás betegség kezelésének szakmai út-
mutatója, amelyet a Magyar Hypertonia Társaság adott 
ki2.

– A cukorbetegség és előállapotainak kezelésére a Ma-
gyar Diabetes Társaság által kiadott irányelvek3..

– Az V. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konfe-
rencia Ajánlása a magas kardiovaszkuláris kockázattal 
rendelkező egyének ellátására vonatkozóan 4 (vala-
mennyi ajánlás 2011-ben frissítésre került).

A Háziorvostani Szakmai Kollégium 2010-ben frissítette 
a Háziorvosi Hatásköri Listát.  Ez a dokumentum a házior-
vos által önállóan, valamint a szakorvossal való konzultáció 
alapján elvégzendő vizsgálatok és kezelések felsorolását tar-
talmazza, továbbá azokat a tevékenységeket ismerteti, ame-
lyek a szív-érrendszeri betegek, az infarktuson átesettek,a 
daganatos, a mozgásszervi és a psychiátriai betegségekben, 
ideértve a különféle addikciókat (alkohol, drog) is, szenve-
dők esetében elvégzendők.

A háziorvosi praxisközösségek szintjén más tevékenysé-
gekkel is szükséges ezt a palettát bővíteni:

– Speciális életmód programok, különösen a dohány-
zásról való-leszokást célzó programok és az életmód 
tanácsadás.

– Betegklubok, különféle betegségben szenvedők számára.
A krónikus kezelés gyakran tartalmazza a másodlagos 

és harmadlagos prevenció egyes elemeit is, ide tartozik a 
különböző kardiovaszkuláris eseményen (infarktus, stroke) 
már korábban átesett betegek rehabilitációja, a betegség ki-
újulásának vagy ismétlődésének elkerülése.

– Megelőző (prevenciós) kezeléseket sok beteg számá-
ra biztisítani kell. A kardiovaszkuláris kórképek meg-
előzését célzó kezelések fontos elemei a programnak, 
melyek által lényegesen javul az egészségügyi szolgál-
tatások színvonala.

– A terápiás lehetőségeket és a felírható gyógyszerek 
választékát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
szabályozza. Ezen – gyakran változó szabályozásokat, 
melyek érintik a betegek által �zetendő térítési díjakat 
és a támogatási kulcsokat is - fontos követni.

Krónikus betegek gondozása és rahabilitációja2.6.

1  Számos magyar ajánlás 2013-ban frissítésre kerül.
2  http://www.hypertension.hu/protokollok.aspx
3  https://www.doki.net/tarsasag/diabetes/dokumentumok.aspx?web_id=204AE2BF92CB301#224
4  4http://metabolizmusonline.hu/rovat/konszenzus-konferencia
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REHABILITÁCIÓ

DEFINÍCIÓK 

A WHO de�níciója szerint: „Minden olyan lehetséges 
módszer alkalmazása, amely a fogyatékosságban és hát-
rányos helyzetben lévő betegeket támogatja abban, hogy 
a számukra optimálisan lehetséges társadalmi integráció 
szintjét elérjék”5.

Az Európai Szakorvosok Szövetségének Fizikális és Re-
habilitációs orvoslási szekciója úgy határozza meg a �zikális 
és rehabilitációs orvoslást, mint „ független orvosi szakma, 
amely a �zikális és kognitív működés (ideértve a viselke-
dést és életminőséget) fejlesztésével, és az ennek érdekében 
megváltoztatható személyi és környezeti tényezőkkel foglal-
kozik. Felelős a fogyatékosság és az ehhez társult állapotok 
prevenciója, diagnózisa, és kezelése vonatkozásában, és a 
fogyatékkal élő egyének rehabilitációjának menedzselésé-
ért.”

A károsodás, a fogyatékosság és a hátrányos helyzet nem-
zetközileg elfogadott de�niciója a következő:6

Károsodás: valamely anatómiai, �ziológiai és/vagy pszi-
chológiai struktúra vagy funkció elvesztése vagy rendelle-
nes működése.

Fogyatékosság: bármely károsodásból következő korláto-
zottság vagy funkció-hiány, amely a normálisnak tekinthető 
emberi aktivitást érinti, életkori, nemi, szociális és kulturá-
lis tényezők �gyelembe vételével.

Hátrányos helyzet: az illető személynek valamely károso-
dásból, fogyatékosságából eredő állapota, amely nem teszi 
lehetővé, hogy a kora, neme, szociális és kulturális helyzete 
alapján elvárható szinten teljesítsen.

CÉLOK

A rehabilitáció célja a sérülésből, betegségből való lehe-
tőség szerinti legteljesebb mértékű felgyógyulásnak az elő-
segítése. Ide tartozik a legtöbb vagy minden �zikai, érzéke-
lési, mentális képesség helyreállítása, amelyet sérülés vagy 
megbetegedés okozott.

A rehabilitáció magában foglalja a beteg olyan hiányossá-
gainak kompenzálásához nyújtott segítséget is, amely orvo-
silag nem állítható helyre7.

A SZOLGÁLTATÁSOK SZEMPONTJAI 

– A teljes vagy súlyos fogyatékosságban szenvedő sze-
mély az egészségügyi, szociális és egyéb szolgáltatások 
együttes igénybevételére szorul.

–  Kívánatos a felesleges szövődmények, komplikációk 
csökkentése.

–  Meg kell keresni a koordináció mértékét és a források 
felhasználásának költséghatékonyát javító módszere-
ket.

–  Helyi /regionális közösség alapú rehabilitációs szol-
gáltatásokat kell létrehozni, amely a helyileg rendel-
kezésre álló szakembereken és a programba újonnan 
bevont/ szerződtetett munkatársakon alapul.

– A rehabilitációs szolgáltatások terén szükség van a 
„csapatmunkára”, amelyet a háziorvosnak kell koordi-
nálnia.

– Szükség van megfelelő előjegyzési rendszer létreho-
zására, mely biztosítja a szolgáltatások és az életmódi 
tanácsadások összehangolt igénybevételét.

– Azok a fejlesztések, amelyek lehetővé teszik a beteg-
nek a munkába való visszatérését, a „munkaerőpiacon” 
való ismételt megjelenését (ami a rehabilitációs tevé-
kenység legfontosabb célkitűzése) kiemelt fontosságúak.

Fizioterápia

A �zioterápia különböző formái segítik a beteg ember 
esetében az izmok, a csontok és az idegrendszer működésé-
nek helyreállítását8.

A �zioterápia célja a fájdalom enyhítése, az izomerő és 
mobilitás javítása és a betegnek a mindennapi tevékeny-
ségekre való alkalmassá tétele. Fizioterápiát elő lehet írni 
olyan betegnek is, akinél amputáció történt, arthritis, égés, 
daganatos vagy keringési megbetegedés zajlott le, a nyaki 
vagy ágyéki gerinc rendellenes működése észlelhető, vala-
mint ortopédiai jellegű sérülés, tüdőbetegség, gerincvelő-
sérülés, stroke, traumás agyi sérülés után. A kezelés hosszát, 
időtartamát a sérülés/betegség jellege és a beteg állapotának 
a kezelés hatására bekövetkező változása határozza meg.

A gyógytorna a leggyakoribb és legismertebb módszer a 
�zioterápiában. A beteg állapotától függően, a gyakorlatok 
elvégezhetőek a beteg által egyedül, a gyógytornász segít-
ségével, vagy úgy, hogy a gyógytornász mozgatja a beteg 
végtagjait. Infravörös lámpával adott hőkezelés, nagyfrek-
venciájú elektromos kezelések, ultrahang, para!nolaj vagy 
meleg fürdő használható a beteg keringésének javítására, az 
izomzat lazítására, a fájdalom enyhítésére. Hideghatás-ke-
zelés alkalmazható jégzsákkal vagy hideg vízzel. A masszázs 

 5  White Book on physical and rehabilitation medicine in Europe. Section of Physical and Rehabilitation Medicine and European Board of Physical
    and Rehabilitation Medicine, 2006
    Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) and Académie Européenne de Médecine de Réadaptation. 
6  International Classi�cation of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH). 
     http://www.aihw.gov.au/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=6442455478
7  Vekerdy-Nagy Zs. (szerk.): Rehabilitációs orvoslás. Medicina, Budpest, 2010 
8  http://www.nhs.uk/Conditions/Physiotherapy/Pages/How-does-it-work.aspx
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serkenti a vérkeringést, enyhíti a fájdalmat és az izomgör-
csöket, csökkenti az ödémás duzzanatot.  Gyenge áram a 
bőrön át vezetve stimulálja és összehúzza az izmokat, se-
gítve, hogy a bénult vagy meggyengült izomzat ismételten 
működőképessé váljon. 

Étkezési tanácsadás

Az étkezési, táplálkozási tanácsadás az alapellátásban is 
nyújtható viselkedési tanácsadások része. A mindennapi 
rutinban adott táplálkozási  útmutatások részei az életmódi 
tanácsoknak, míg az intenzívebb táplálkozási tanácsokkal a 
dietetikus tudja segíteni az idült megbetegedésben szenve-
dőket, vagy azokat, akiknek magasabb kockázattal rendel-
keznek szív-érrendszeri, metabolikus vagy daganatos beteg-
ségek kialakulása szempontjából9.

A különböző krónikus megbetegedésben szenvedőknek 
adott diétás tanácsadás kiegészíthető, -ha szükséges - kü-
lönféle gyógyszereléssel, ideértve a lipid-csökkentők alkal-
mazását is.

Pszichológiai tanácsadás

A pszichés tényezők és körülmények mérlegelésével az 
egészségpszichológus képes az egészségi állapot javításá-
ra; vagy direkt módon a beteggel foglalkozva, vagy indirekt 
módon nagyobb méretű népegészségügyi programokban 
való részvétellel10. Ezen kívül az egészségpszichológus más 
egészségügyi szakembernek is tanácsot tud adni arra vonat-
kozóan, hogy miként vegye "gyelembe a pszichés tényező-
ket a betegellátás során. Általánosságban elmondható, hogy 
a magyar lakosság mentális állapota és a projekt intervenci-
ós régiójában élő lakosság tradicionálisan magas öngyilkos-
ság okozta mortalitása indokolja az egészségpszichológus 
alapellátásban való foglalkoztatását. Ezek a szakemberek 
gazdaságilag is hatékonyan tudnak részt venni nemcsak a 
pszichiátriai megbetegedések, hanem bizonyos pszichés 
tünetekkel járó szomatikus betegségek azonosításában és 
kezelésében is: 

– tehermentesítik az ebben a kérdésben nem feltétlenül 
gyakorlott háziorvost a pszichogen megbetegedések és 
az élethelyzeti problémák kezelésében

– továbbirányítják a beteget a megfelelő szociális, reha-
bilitációs szakemberhez vagy pszichiáterhez; "gyelem-
be véve a beteg mentális helyzetét, illetve az esetleges 
premorbid állapotokat

– megelőzik a szükségtelen és költséges diagnosztikus 
beavatkozásokat (feltéve, ha a pszichiátriai kórkép bi-
zonyítható) és a felesleges nagyarányú gyógyszerren-
delést és -fogyasztást

– segítenek a krónikus megbetegedésekhez gyakran 
társuló mentális problémák kezelésében és segítik az 
egyének és családjuk kapcsolatát, problémáik megol-
dását, elviselését

– mentális támogatást adnak az új szomatikus megbete-
gedésekkel való szembesüléskor és a már meglévők el-
viselésében, erősítik a kooperációt és a „compliance”-t, 
így teremtve prognosztikailag kedvezőbb helyzetet. 

Pszichológiai intervenció az életmód-váltás segítésében 
vagy a betegségek kezelésében különösen fontos lehet az 
alábbi esetekben:

– Krónikus betegségek és kezelések elviselése
– Dohányzás elhagyása
– Testsúly menedzsment 
A háziorvosnak gondolni kell a munkaterápiás vagy be-

széd-terápiás lehetőségekre is azoknál a betegeknél, akiknek 
erre szüksége lehet.

A SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTÓ SZAKEMBEREK

A rehabilitációs szolgáltatások terén a praxistársulás 
szinte valamennyi munkatársa (háziorvosok, praxisnővé-
rek, dietetikusok, gyógytornászok, egészségpszichológu-
sok) rendszeresen konzultálnak és együttműködnek más 
szakemberekkel a következő állapotok és megbetegedések 
kezelésben:

Dietetikusok

– Mesterséges táplálás
– Daganatos betegek táplálkozása
– Étkezési és nyelési zavarok.

Egészségpszichológusok

– Életkorral járó funkciócsökkenés
– Viselkedési zavarok
– Kognitív és viselkedési zavarok
– Dementia
– Depresszió
– Intellektuális funkciók romlása
– Pszichiátriai problémák és mentális rehabilitáció
– Traumát követő stressz állapotok

Gyógytornászok

– Arthritis
– Amputáció
– Daganatos betegek problémái
– Epilepszia
– Inkontinencia (vizelet és széklet)
– Lábbelik és orthrosisok
– Mozgató neuron megbetegedések
– Sclerosis multiplex 
– Beidegzési zavarok
– Parkinson kór és mozgási megbetegedések
– Különféle protézisek

  9  http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/3rduspstf/diet/dietrr.htm
10  Ogden, J.: Health Psychology: A Textbook (5th ed.). Maidenhead, UK, Open University Press, 2012
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– Különleges ülőalkalmatosságok
– Gerincvelői sérülések
– Gerincvelői fájdalom és lágyrész rheumatizmus
– Stroke
– Sebészi és ortopédiai folyamatok
– Traumás agyi sérülés
– Kerekesszék használata

Egyéb technikai problémákban, amelyben 
a háziorvos segítségére van szükség

– Technikai, technológiai segítséget igénylő berendezé-
sek használatával kapcsolatos problémák, tanácsadási 
igény esetén. 

A rehabilitáció folyamata szociális és orvosi értelem-
ben egyaránt szoros és állandó együttműködést igényel az 
egészségügyi szakemberek és szolgáltatók, a szociális ellá-
tás, valamint a közösség között. 

A KRÓNIKUS GONDOZÁS ÉS REHABILITÁCIÓ 
PROTOKOLLJAI 

Magyar útmutatók

Szív-érrendszeri és metabolikus megbetegedések 
– Dietetikai teendőkről a kardiovaszkuláris szekunder 

prevencióban 
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/DIET_
dietetikai teendokrol a kardiovaszkularis szekunder prevencioban_
mod0_v0.pdf

– A diabetes mellitus kórismézése, a cukorbetegek keze-
lése és gondozása a felnőttkorban 
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/BELGY_
diabetes mellitus korismezese-a cukorbetegek kezelese es gondozasa 
a felnottkorban_mod0_v0.pdf

– Felnőttkori diabetes mellitus háziorvosi ellátása 
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/HÁZIO_
felnottkori diabetes mellitus haziorvosi ellatasa_mod0_v0.pdf 

– A diebetes mellitus dietoterápiájáról felnőttkorban 
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/DIET_dia-
betes mellitus dietoterapiajarol felnottkorban_mod0_v0.pdf

– A metabolikus szindróma dietoterápiájáról 
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/DIET_me-
tabolikus szindroma dietoterapiajarol_mod1_v0.pdf 

– Alsóvégtagi amputációk és az amputáltak rehabilitá-
ciója 
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/
REHAB-INTERD_Alsóvégtag amputációk és amputáltak rehabilitá-
ciója_mod0_v0.pdf

– Dietetikai teendőkről a kardiovaszkuláris szekunder 
prevencióban 
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/DIET_
dietetikai teendokrol a kardiovaszkularis szekunder prevencioban_
mod0_v0.pdf

– Kardiovaszkuláris rehabilitáció dietetikájáról  
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/DIET_
kardiovaszkularis rehabilitacio dietetikajarol_mod1_v0.pdf

– A hypertoniabetegség kezelése 
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/BELGY_
hypertoniabetegseg kezelese_mod0_v0.pdf

– Felnőttkori hypertonia betegség háziorvosi ellátása  
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/HÁZIO_
felnottkori hypertonia betegseg haziorvosi ellatasa_mod0_v0.pdf 

– A felnőttkori obezitás jelentősége a rehabilitációban 
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/
REHAB-BELGY-INTERD_felnottkori obezitas jelentosege a 
rehabban_mod0_v0.pdf

– Ischaemiás szívbetegek rehabilitációja 
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/KARD_
ischaemias szivbetegek rehabilitacioja_mod0_v0.pdf

– Az ischaemiás szívbetegség dietoterápiájáról 
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/DIET_
ischaemias_szivbetegseg_dietoterapiaja_mod0_v0.pdf 

– Pitvar%brilláció kezelése 
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/KARD_
pitvar%brillacio pitvari &attern kezelese_mod0_v0.pdf

– Pulmonalis embolia 
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/KARD_
pulmonalis embolia_mod0_v0.pdf

– A zsíranyagcsere zavarokról (dyslipidaemiákról) 
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/BELGY_
Zsiranyagcsere zavarokrol_mod0_v0.pdf

– A cerebrovaszkuláris betegségek ellátásáról 
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/NEUR_
cerebrovascularis betegsegek ellatasarol_2010 02 03_mod3_v0.pdf

– Stroke rehabilitációs ellátásról (felnőtt) 
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/REHAB_a 
Stroke rehabilitacios ellatasrol (felnott)_mod1_v0.pdf

– Perifériás verőér megbetegedések 
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/
ALTSEB_Periferias veroer megbetegedesek_mod0_v0.pdf

– A perifériás obliteratív verőérbetegségek 
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/BELGY_
periferias obliterativ veroerbetegsegek_mod0_v0.pdf

– Perifériás obliteratív verőérbetegség rehabilitációja 
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/BELGY_
periferias obliterativ veroerbetegsegek_mod0_v0.pdf 

COPD
– Felnőttkori krónikus obstruktív légzőszervi betegségek 

(COPD) háziorvosi ellátása 
https://kollegium.gyemszi.hu

Háziorvosi kezelés a mozgásszervi megbetegedésekben
– A csípő%camról 

https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/
ORT_a%20csipo%camrol_mod1_v0.pdf

– Coxarthrosis 
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/ORT_
Coxarthrosis_mod0_v0.pdf
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– A lúdtalp (pes planus) ellátásáról 
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/
ORT_a%20ludtalp%20(pes%20planus)%20ellatasarol_mod0_v0.pdf

– Gerincdeformitásokról 
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/ORT_
gerincdeformitasokrol%20Scoliosis%20es%20kyphosis_mod0_
v0.pdf

– Hanyagtartásról 
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/ORT_
hanyagtartasrol_mod0_v0.pdf

– Térdarthrosis ellátásáról 
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/ORT_
terdarthrosis%20ellatasarol%20(arthrosis%20deformans%20
genus)_mod1_v0.pdf

A gyógytornászok gondozási és rehabilitációs szerepe 
– A scoliosis (az idiopathiás strukturális scoliosis) 

"zioterápiájáról
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/
MOZG-FIZI_A%20scoliosis%20"zioth_mod0_v0.pdf

– Csípőízületi endoprotézis "zioterápiájáról
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/
MOZG-FIZI_Csípőizület%20endoprotézis%20"zioth_mod0_v0.pdf

– Csípőtáji törések "zioterápiás kezelése 
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/
MOZG-FIZI_Csipőtáji törések "zioth kezelése_mod0_v0.pdf

– Rheumatoid arthritis "zioterápiás kezelése
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/
MOZG-FIZI_Rheumatoid%20arthritis%20"zioth%20kezelése_
mod0_v0.pdf

– Spondylitis ankylopoetica "zioterápiás kezelése
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/
MOZG-FIZI_Spondylitis%20ankylopotica%20"zioth%20kezelése_
mod0_v0.pdf

– A stressz inkontinenciában szenvedő nőbetegek "zio-
terápiás kezeléséhez
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/
MOZG-FIZI_A%20stressz%20inkontinenciában%20szenvedő%20
nőbetegek%20"zioth%20kezeléséhez_mod0_v0.pdf

– A vállizület elülső instabilitásának "zioterápiás keze-
lése
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/
MOZG-FIZI_A%20vállizület%20elülső%20instabilitásának%20
"zioth%20kezelése_mod0_v0.pdf

– A terhesség és a pathológiás terhesség "zioterápiájáról
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/
MOZG-FIZI_A terhesség és patológiás terhesség "zioth_mod0_
v0.pdf 

– A gyermekágyas időszak "zioterápiájáról 
https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/
MOZG-FIZI_A gyermekágyas időszak "zioth_mod0_v0.pdf 

– A stressz inkontinenciában szenvedő nőbetegek "zio-
terápiás kezeléséhez

https://kollegium.gyemszi.hu/conf/upload/oldiranyelvek/
MOZG-FIZI_A stressz inkontinenciában szenvedő nőbetegek 
"zioth kezeléséhez_mod0_v0.pdf

Külföldi útmutatók
Engedélyezett a „Guide to Clinical Preventive Services of 

the US Preventive Services Task Force (USPSTF), 2012” 11 
magyar fordítása.

A 2012 USPSTF Guide to Clinical Preventive Services 
64 ajánlást tartalmaz, melyek 2002 és 2012 között kerültek 
kibocsátásra. Ezek közül a projekt szempontjából kiemelt 
jelentőségűek az alábbiak: 

– Screening for abdominal aortic aneurysm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK115121/#adults.s1

– Screening and behavioural counselling interventions 
in primary care to reduce alcohol abuse
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK115121/#adults.s2

– Aspirin for the prevention of cardiovascular disease
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK115121/#adults.s3

– Screening for depression in adults
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK115121/#adults.s18

– Screening for type 2 diabetes mellitus in adults
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK115121/#adults.s19

– Screening for gestational diabetes mellitus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK115121/#adults.s22

– Screening for high blood pressure in adults
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK115121/#adults.s29

– Screening for impaired visual acuity in older adults
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK115121/#adults.s33

– Screening for lipid disorders in adults
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK115121/#adults.s34

– Screening for oral cancer
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK115121/#adults.s37

– Screening for osteoporosis
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK115121/#adults.s38

– Counselling and interventions to prevent tobacco 
use and tobacco-related diseases among adults and 
pregnant women
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK115121/#adults.s50

11  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK115115
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3.1. A nemzeti egészségügyi informatikai
(e-Health) fejlesztések

3.1.1. A nemzeti egészségügyi informatikai fejlesztések
           (e-Health) stratégiai céljai

A magyar kormány 2012 óta (részletesebben a 3.1.2. feje-
zetben) foglalkozik széleskörűen az egészségügyi informati-
kai (e-Health) fejlesztésekkel az EU Strukturális Alapjainak 
felhasználásával. Az EU-s források mellett a nemzeti egész-
ségügyi informatikai (e-Health) rendszer néhány eleme ki-
egészítő támogatásban részesül a Svájci Alapból és a Norvég 
Finanszírozási Mechanizmusból. 

A magyar egészségügyi informatikai (e-Health) fejlesz-
tések nem csak az IT beruházásokra vonatkoznak, hanem 
inkább átfogó egészségügyi és egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztésére irányuló projektek. Tágabb értelemben, a meg-
felelő informatikai kompetenciák és infrastruktúra fejlesz-
tése az egészségi állapot minőségének, az egészségügy és az 
egészségügyi rendszer hatékonyságának eszköze lesz. 

A magyar egészségügyi informatikai fejlesztések az EU 
e-Health Munkacsoport ajánlásaira válaszolnak, valamint 
�gyelembe veszik az EU széleskörű szabályozási követelmé-
nyeit és kompatibilitási szempontjait.

A 90-es évek eleje óta Magyarország folyamatosan fej-
leszti az e-Health kompetenciákat: az állampolgároknak 
egyedi társadalombiztosítási száma van, valamint a gyógy-
szertárak és a háziorvosok az elektronikus jelentéseiket 
egyenesen az OEP-hez küldik. A kórházi informatikai rend-
szerek intézményesülése a kórházak mindennapi működé-
sének része lett. Jelenleg az elektronikai jelentés kötelezett-
sége az alábbi országos intézményekre vonatkozik:

– Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP),
– Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

(OTH),
– Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 

(EEKH),

– Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szerve-
zetfejlesztési Intézet (GYEMSZI).

Mindezek a jelentési funkciók kapcsolódnak a közel-
múltbeli egészségügyi informatikai (e-Health) fejlesztések-
hez. Az egészségpolitika célja, hogy módszertanilag ösz-
szefüggő és átlátszó maradjon a jelentési adatok ellenőrzési 
rendszere, amelyben az ellenőrzés és az érvényesítés fele-
lőssége le van tisztázva. Fontos továbbá az egészségügyi 
szereplők jelentési gyakorlatának csatornázása. Ráadásul 
az egészségügyi informatikai fejlesztések hozzájárulnak az 
egészségügyi adatbázis és a fent említett adatbázisok napra-
kész kommunikációjához, valamint az egészségügyi rend-
szer különböző szereplőit támogatják a páciensektől az 
háziorvosokon át a kórházakig, hogy azok hozzáférjenek a 
releváns és szükséges adatokhoz.

A fent említett egészségügyi informatikai (e-Health) fej-
lesztések eredményeképpen a háziorvosok rövid időn belül 
hozzáférhetnek a központi egészségbiztosítási és központi 
nyilvános adatbázisokhoz, így nyomon követhetik a pácien-
sek részvételét az egészségügyi szűrőprogramokban, és oda-
�gyelhetnek a megelőző tevékenységekre. Az elektronikus 
vényfelírási rendszer megkönnyíti a páciensek, orvosok és 
gyógyszerészek mindennapi életét. Az újonnan létrehozott 
e-Health adattárházak segítségével a háziorvosok és a sür-
gősségi orvosok hozzáférést kapnak a pácienseik releváns 
kórházi ellátási dokumentációjához és a diagnosztikai ada-
taihoz. Ez különösen a sürgősségi ellátás során fontos. 

Emellett a gyógyszerek adatai szintén hozzáférhetőek 
lesznek az elektronikus vényfelírási rendszer segítségével. A 
gyógyszerek adatai nemcsak a hivatalos visszatérítés admi-
nisztráció során használatosak, hanem a makrogazdasági 
tervezésben és a személyre szabott betegellátásban is. Az 
elektronikus egészségi rekord (EHR) adatbázis és a kórhá-
zak információs rendszerének diagnosztikai adatbázisai a 
stratégiai tervezést, a háziorvosi klaszterek allokációs dön-
téshozatalát támogatják a beavatkozás, ápolás, a közegés-
zségügyi és orvosi kapacitás szerint.

 

3.1.2. A jelenlegi magyar egészségügyi informatikai 
           projektek rövid összefoglalója

Az egységes egészségügyi informatikai fejlesztések hét 
fejlesztési projekt keretében valósulnak meg, valamint né-
hány más egészségügyi szolgáltatás és közegészségügyi fej-
lesztési projekt során. 

Humánerőforrás monitoring rendszer (HR-monitoring 
rendszer) (TÁMOP 6.2.1)

A HR-monitoring rendszer célja egy egységes HR-moni-
toring rendszer és adattárház kiépítése, amely a kormány-
zati, ágazati és intézményi döntés-előkészítést és döntés-
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támogatást szolgálja. Támogatja az ágazati HR-stratégia 
kialakítását és lehetővé teszi az ágazati humánerőforrás 
jellemzők és trendek nyomon követését. Kialakítja és kidol-
gozza az egészségi dolgozókra vonatkozó életpályamodell 
koncepcióját. A projekt eredményeképpen Call Center és 
HR Clearing House kerül kialakításra, amely támogatja az 
egészségi dolgozókat és szolgáltatókat. A HR-monitoring 
rendszer adatai inputként szolgálnak a TÁMOP 6.2.3 pro-
jekthez (lásd alább).

Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép adat-
bázis- és alkalmazásfejlesztés (TÁMOP 6.2.3)

Az adatbázis biztosítja az ágazatirányítási információs 
rendszert, speciális algoritmusok alkalmazásával az ellá-
tórendszer kapacitására, az ágazati HR adatokra, a kórház 
menedzsment teljesítményre és gazdasági indikátorok, köz-
egészségügyi indexek és ágazati elemzésekre vonatkozóan. 
A háttér informatikai rendszer vizuális térképi megjelenést 
biztosít.

Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Health) Rendszer 
– Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati por-
tál fejlesztése (TIOP 2.3.2)

A projekt az alapja a nemzeti egészségügyi informatikai 
rendszer portfoliónak, az alap adatforrások hitelességének 
biztosításával. A projekt eredményeképpen egy weboldal 
fog működni, amelyen keresztül feltöltésre és letöltésre ke-
rülnek adatok az egészségügyi ágazat különböző szerep-
lői által (OEP, OTH, EEKH, GYEMSZI stb.). Az adatok 
validálása az adatgazdák (a szektor háttérintézményei) által 
valósul meg. A regiszter központi és hiteles intézményi in-
formáció forrás lesz, valamint megkerülhetetlen eszköz az 
egészségügyi ágazat hiteles alapadataihoz. Az adatgazdák 
a felelősek az adatkezelésért, az egységes ágazati adatkeze-
lés megteremtésért, a redundancia és az azonos jelenségre 
különböző kifejezések használatának megszűntetéséért. A 
validátor funkcionalitás kiépítésével felülvizsgálatra és szab-
ványosításra (egységesítésre) kerül a legfontosabb jelentések 
adattartalma, és feldolgozásra kerülnek a megfelelő intéz-
ményekhez. 

Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Health) Rendszer 
– Központi, intézményközi adatáramlást biztosító infor-
matikai rendszerek fejlesztése, országos egységes központi 
megoldások bevezetése (TIOP 2.3.1)

A projekt során az egészségügyi rendszer minden szint-
jén az egészségügyi szolgáltatók hozzáférést kapnak az adat-
tárhoz, amely a páciens azonosításától a betegre vonatkozó 
forgalmi adatokig tart, és amelyek a kórház zárt informati-
kai rendszerében keletkeznek. 

Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Health) Rendszer - 
Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi informá-
ciós rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktú-
ra fejlesztések (TIOP 2.3.3)

Jelen projekt az interoperábilis informatikai megoldások 
használatba vételét segíti elő az ellátó intézmények infor-

matikai infrastruktúrájának modernizálásával. Fő célja, 
hogy az ellátó intézmények minél nagyobb számban vegyék 
igénybe a pályázat (TIOP 2.3.3) által biztosított forrásokat 
a helyi informatikai infrastruktúra fejlesztésére. Továbbá 
célja, hogy az ágazat által elindított fejlesztések egymással 
összhangban segítség az állampolgárok számára nyújtott 
szolgáltatások színvonalának emelését a rendelkezésre álló 
források optimális felhasználásával. A helyi informatikai 
rendszer részeként országos és közhiteles nyilvántartások 
és adattárház kerül kialakításra (TIOP 2.3.2 által validált 
és készített), ami megteremti az intézmények közötti 
interoperabilitás feltételeit. Az új rendszer – a központi-
lag összegyűjtött adatokkal – kiépíti az online egészség-
ügyi szolgáltatásokat, monitorozza az egészségügyben zajló 
folyamatokat és megteremti a trendkutatás és a statisztikai 
elemzés feltételeit. 

Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Health) Rendszer 
bevezetését támogató módszertan, szolgáltatás-, képzés és 
humánerőforrás fejlesztés (TÁMOP 6.2.7)

A projekt feladata azoknak a módszertanoknak, oktatási 
anyagoknak, egységes információs felületeknek, valamint 
kreatív alkalmazásoknak a fejlesztése, amelyek lehetővé 
teszik a szereplőknek (egészségügyi, ágazati háttérintézmé-
nyek és kormányzati intézmények) az e-Health fejlesztések 
használatát. 

3.1.3 Az SH/8/1 projekt egészségügyi informatikai 
          megoldásai és a nemzeti egészségügyi 
          informatikai rendszer fejlesztése közötti kapcsolat

Az SH/8/1 projekt célja a közösségi orientációjú alap-
ellátási modell kidolgozása, amely fontos lépés a személy-
re szabott, prediktív, megelőző, és a részvételre (P4) építő 
egészségügyi ellátás irányába, az állampolgárok jóllétére és 
a megelőzésre fókuszálva. 

A modell tesztelése során elengedhetetlen a megfelelő 
információs és kommunikációs technológiák (IKT) hasz-
nálata, az e-Health megoldásokkal. Ezért a Svájci Alap a 
nemzeti egészségügyi informatikai rendszer speci#kus 
alapellátási modelljét támogatja. Ez a nemzeti egészség-
ügyi informatikai rendszer alapellátási megoldások min-
tája lesz. 

A praxisközösségek jelenleg különböző információs 
rendszereket használnak, amelyek támogatják az egyéni 
praxisokban végzett munkát. Az IT rendszer a központi 
betegrekord szerepét tölti be, a kórházi és járóbeteg ellá-
tás adatait tárolja, recepteket tárol és nyomtat, és különbö-
ző jelentéseket és statisztikákat emel át. A praxisközösség 
IT rendszer az OEP-től kap gyógyszeripari adatbázisokról 
információt és elektronikusan jelent feléje. Ezek a funkciók 
elérhetőek a háziorvosok és az ápolónők számára, és a házi-
orvosi praxisok pácienseire fókuszál.

Az SH/8/1 projekt IKT fejlesztéseivel a nemzeti egészség-
ügyi informatikai rendszer fejlesztése egy új egységes alap-
ellátási informatikai rendszerrel egészül ki. Az új szo$ver 
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támogatja a háziorvosokat a hagyományos menedzselési 
funkciókkal, továbbá biztosítja:

– az alapellátási adatok országos integrációját,
– a háziorvosok közötti nemzeti egészségügyi informati-

kai kapcsolatot,
– az adatok egységesítésének lehetőségét a praxisközös-

ségben,
– a különböző egészségügyi szakemberek közötti kap-

csolatot,
– ellátási protokollokat, a gyógyszerek mellékhatásai-

ra vagy kölcsönhatásaira vonatkozó �gyelmeztetést, a 
szükséges ellenőrzésekre emlékeztetve.

Ezek a jellemzők támogatják az IKT megoldások kiter-
jesztését a megelőzésben, az egészségügyi ellátást, a haté-
kony praxisközösség logisztikájának fejlesztését, a személy-
re szabott ellátás fejlesztését, az ellátás szűkös erőforrása-
inak jobb használatát, valamint megerősíti a háziorvosok 
szakmai kompetenciáit. Ezzel egyidejűleg az új egészség 
egészségügyi informatikai rendszer megnyitja az ajtót a 
telemedicina előtt az alapellátásban, valamint megerősíti az 
egészségügyi szolgáltatások menedzsmentjét, illetve a páci-
ensek felelősségét a saját egészségük irányításában.

3.2. A praxisközösségi alapellátási modell 

        és az e-egészségügy

A javasolt alapellátási modell nyit a közösségek felé és a 
hangsúlyt a megelőzésre és krónikus betegellátás hatékony-
ságának növelésére helyezi. A modell fontosabb jellemzői:

(i) magas színvonalú információs technológiát használ,
(ii) megszervezi a partnerségi kapcsolatot a praxisközös-

ség tagjai, a kliensek / betegek és családjaik között,
(iii) megnyitja az alapellátás szolgáltatásait a közösség 

felé,

(iv) fejleszti a kliensek egészségügyi ismereteit annak ér-
dekében, hogy képesek legyenek aktívan részt venni egész-
ségi állapotuk fenntartásában, a betegségek megelőzésében, 
és mint páciensek az életüket befolyásoló jó döntéseket 
tudjanak hozni,

(v) megerősíti és aktiválja a klienseket/pácienseket és 
erősíti az egyéni felelősségüket annak érdekében, hogy fo-
kozza az öngondoskodási tevékenységüket.

A modell megvalósítása során központi jelentőségű, 
hogy megfelelő és hatékony információs és kommunikációs 
technológiák (IKT) támogassák azt, hatékony e-egészség-
ügyi megoldásokkal együtt.

Megjegyezzük, hogy az e-Health fogalom egy szűkebb 
értelmezés szerint jelenti az egészségügyi tevékenységeket 
és szolgáltatásokat támogató infokommunikációs techno-
lógiai (IKT) megoldások összességét. A támogatható te-
vékenységek a következők: megelőzés, diagnózis, kezelés, 
krónikus betegségek gondozása, rehabilitáció, az ellátási 
szolgáltatások monitorozása és menedzselése, valamint az 
öngondozás1.

A javasolt e-egészségügyi megoldások támogatják a nép-
egészségügyi beavatkozásokat, és lehetővé teszik, hogy egy 
fontos lépést tegyünk a személyre szabott, prediktív, meg-
előző, és a részvételre (P4) építő egészségügyi ellátás irányá-
ba2. A javasolt megközelítés az egészséget helyezi a fókusz-
ba, és lépésenként leváltja a reaktív szemléletet, ahol meg-
várjuk, amíg a páciens megbetegszik, és csak azután reagál 
az ellátó rendszer. 

A javasolt megoldások legfontosabb előnyei közé tartoz-
nak az új képességek, amelyek

– eltolják a hangsúlyt a gondozásról a megelőzésre, a be-
tegségről az egészségre,

– a betegség megjelenése előtt meghatározzák kialakulá-
sának kockázatát,

– a betegséget korai szakaszában detektálja, amikor a ke-
zelés még lehetséges és kevésbé költséges, 

1.ábra: A praxisközösség tevékenységi és információs terei

1 http://ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/e-health/index_en.htm
2 Brand, A.: A népegészségügyi genomika európai hálózatának szervezete és feladatai. In: Ádány, R. (szerk): Népegészségügyi genomika. 
   Medicina, Budapest, 2012 
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– a klienseket/pácienseket kockázati csoportokba oszt-
ják, ami lehetővé teszi az optimális beavatkozást és 
kezelést,

– csökkentik a gyógyszer mellékhatások megjelenését az 
egyéni gyógyszer reakciók hatékonyabb korai észlelé-
sével.

A javasolt alapellátási modell egy egészség menedzselési 
megközelítést javasol, amely az egészségügyi állapot meg-
határozásán alapul. Ez segíti a háziorvosokat abban, hogy 
meghatározzák a valószínűségét egyes betegségek megje-
lenésének, valamint hogy megbecsüljék egyes beavatkozá-
sok és kezelések várható hatását egy adott páciens esetében. 
Ezek a becslések segítik az orvosokat egy személyre szabott 
ellátás kialakításában. Az IT technológiák és eszközök a ja-
vasolt egészségtudományi közelítéssel együtt biztosítják az 
egyéneknek a megelőző kezeléseket, amelyek a személyek 
lehetséges egészségi problémáira, illetve az aktuális egészsé-
gi állapottal kapcsolatos paraméterekre épülnek. 

A javasolt alapellátási modell (a praxisközösségi modell) 
lehetőséget kínál arra, hogy az alapellátás központi szerepet 
játsszon a közösségekben az egészségügyi ismeretek fej-
lesztésében, az egészségfejlesztésben és a betegségek meg-
előzésében, valamint a krónikus megbetegedések hatékony 
gondozásában. 

A javasolt modell megteszi az első lépést afelé, hogy fe-
lelősséget vállaljon a közegészségügyért és az egészségügyi 
ellátásért, és ha szükséges, realizálja a hiányzó megelőző 
beavatkozásokat és kezeléseket. Ennek során a tervezett, 
jobban szervezett és integrált alapellátási modell közép-
pontjában a betegek felelős helyzetbe kerülnek, ami javítja 
az ellátás minőségét és költséghatékonyságát.

3.3 Az alapellátási modell tevékenységi és

       információs terei

Az alapellátás hatékony támogatása érdekében megfelelő 
matematikai és informatikai módszereket kell használni an-
nak érdekében, hogy maximális információt nyerhessünk 
ki az egészségmagatartásra, az egészségi és a társadalmi 
státuszra vonatkozó adatokból, valamint a kórlapból. Ez az 
információ kerül felhasználásra megfelelő szempontból és 
formában a praxisközösség szereplőinek tevékenysége so-
rán. A szereplők tevékenységét különböző IKT-megoldások 
támogatják. Így megfelelő IKT-megoldások biztosítják a 
szereplők tevékenységi terét. A tevékenység terek egy egy-
séges információs térhez kapcsolódnak, ahogy az 1. ábrán 
látható. Így az IKT-megoldások lehetővé teszik az elosztott 
tevékenységi terek támogatását és ezek integrálását egy egy-
séges információs térbe. Ez a hatékony ellátás megvalósítá-
sához szükséges.

Az integrált információs tér három fő összetevője:
(i) Az elektronikus egészségi rekord (EHR) adatbázis3, 

amely tartalmazza a praxisközösség betegeinek és klien-
seinek adatait. Az EHR adatbázist arra tervezték, hogy a 
gondozásban résztvevő valamennyi szereplő - beleértve a 
klienseket/pácienseket – használja.

– Adatokat követni az időben.
– Megelőző szűrés vagy ellenőrzés céljából könnyen ki-

szűrni a pácienseket. 
– A páciensek bizonyos paramétereinek-  mint vérnyo-

más vagy védőoltások - változását követni.
– Az ellátás minőségének monitorozása és javítása a gya-

korlatban.
A közegészségügy és az egészségügyi ellátás növekvő 

mértékben igényli, hogy az egészségügyi dolgozók hoz-
záférjenek a részletes és teljes egészségügyi adatbázishoz, 
hogy biztonságos és hatékony közegészségügyi szolgáltatást 
és ellátást biztosítsanak, és hogy ezt az információt megosz-
szák a praxisközösséggel. A páciensek/kliensek szintén hoz-
záférést kérnek a saját EHR adatjaikhoz, hogy aktív szerepet 
vállaljanak a saját egészségük irányításában.  

(ii) Eset-tár, amely a deperszonalizált egészségi rekor-
dokból épül fel.

(iii) A Tudásközpont információkat és ismereteket kezelő 
rendszer. Ez biztosítja és kezeli a páciensek gondozási nap-
lóinak adatait, a különböző oktatási anyagokat, modelleket 
és szakmai irányelveket illetve protokollokat. Itt kap helyet 
az ellátással, életmóddal és életminőséggel kapcsolatos is-
meretek folyamatosan fejlődő halmaza.

A Tudásközpont fontos szolgáltatása a különböző tanu-
lás-menedzsment szolgáltatások. Ezek teszik lehetővé, hogy 
a praxisközösség tagjai és a páciensek tanulni tudjanak a 
korábban elkövetett hibákból és kedvező tapasztalatokból.

A Tudásközpont karbantartását a tudásmenedzsment 
végzi, amelynek fontos feladata a különböző informáci-
ós anyagok karbantartása és frissítése, továbbá egy olyan 
esettár kiépítése, mely a felhalmozódó klinikai tapasztalatot 
gyűjti össze. A tudásmenedzsment egyik fontos eszköze az 
un. leíró logikai modell, amelyben interpretálhatjuk az álla-
pot-felmérési és monitorozási adatokat

A szereplők tevékenységei leírhatók egy strukturált funk-
ció halmaz segítségével. Minden egyes funkciót megfelelő 
IKT megoldás támogat. A praxisközösség tevékenysége ad-
minisztrációs és ügyfél-kezelési funkciókból áll4,5.

Ezeket a funkciókat a következő IKT megoldások támo-
gatják:

(i) Ügyviteli részrendszer, amely a praxisközösség integ-
rált működését támogatja, és segíti az ellátás megszervezé-
sét, valamint a praxisközösség minden egyes részlegének 
integrált adatkezelését, amelynek fontos része az elektroni-
kus páciens rekordok egységes kezelése. Ennek biztosítása 
érdekében egyrészt megoldást kell biztosítani a meglévő 
rendszerek szükség szerinti együttműködésére, másrészt a 

3 http://www.healthit.gov/buzz-blog/electronic-health-and-medical-records/emr-vs-ehr-di"erence/)
4 http://www.ipedr.com/vol9/5-I00005.pdf 
5 http://arxiv.org/#p/arxiv/papers/1204/1204.3685.pdf



sh/8/1 svájci hozzájárulás program

népegészségügy / 92. évfolyam 3–4. szám (2014)

186

projekt elveivel összhangban lévő új rendszer kidolgozását 
is meg kell tervezni. Ez alapját fogja képezni a későbbiek-

ben kialakítandó modulnak, amely a �nanszírozóval és az 
illetékes hatóságokkal való kapcsolattartást támogatja.

(ii) Ügyféli kapcsolatokat kezelő rendszer, amely a vizit 
menedzsment rendszerre épül6. Ez a rendszer pl. fogadja a 
betegtől érkező adatokat/hívásokat, észleli és rangsorolja a 
problémákat, majd ezeket eljuttatja a vizit menedzserhez, 
aki eldönti a szükséges tennivalókat és a megfelelő szerep-
lőnek (orvos, ápoló, praxisközösség nővér, egészségpszicho-
lógus stb.) ki is adja a feladatot. A vizitek megszervezése és 
ütemezése szakmai protokollok alapján történik. A rend-
szer támogatja a tele-viziteket, a virtuális viziteket, a kon-
takt-viziteket valamint a páciens önellátási folyamatait. 

A 2. ábra a javasolt rendszer által kezelt különböző vizit 
típusokat mutatja be.

A következő ábra bemutatja a vizit menedzsment rend-
szer lehetséges funkcionális megvalósítását. Itt a vizitekre 
csak alkalomszerűen kerül sor, amikor a speciális körül-
mények miatt egészségügyi szakemberek támogatására van 
szüksége a kliensnek vagy a betegnek.

A 4. ábra bemutatja a vizit menedzsment rendszer egy le-
hetséges funkcionális megvalósítását a diabeteszes betegek 
gondozásának támogatásában.

A 3. és 4. ábrák egyúttal bemutatják a kapcsolatot az 
e-egészségügyi megoldások és a megvalósításukat biztosító 
IKT eszközök között a funkcionalitás szintjén.

2. ábra: Vizit típusok

3. ábra: A vizit menedzsment rendszer funkciói kliensek esetében

6 Deutsch, T., Gergely, T., Lévay, Á.: A krónikus beteg gondozás új ellátási modellje és intelligens infokommunikációs rendszere - I. Rész.
  Informatika és Menedzsment az Egészségügyben, 8. évf. 10. szám, 2009
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4. ábra: A vizit menedzsment rendszer funkciói diabéteszes páciensek esetében
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3.4. A szereplők tevékenységi terét 

        támogató főbb IK technológiák és 

        eszközök 

A különböző e-egészségügyi megoldásokat7,8 biztosí-
tó IK technológiákat és eszközöket az 5. ábra mutatja be. 
Mindezek az IKT komponensek mint szolgáltatások kerül-
nek megvalósításra.

A szereplők tevékenységi tere a fenti szolgáltatások se-
gítségével valósul meg. Például a fenti vizit menedzsment a 
következő szolgáltatásokkal jön létre: a tudás és informáci-
ós bázis, mint intelligens rendszer, a döntéstámogatás, adat-
elemzés és értelmezés az értékelő és kommunikációs modul 
részére.

3.5. Az integrált kockázatvezérelt közelítés

Az alapellátási modellt egy átfogó kockázat-alapú meg-
közelítés alapján kellene implementálni. Ez a megközelítés 
különböző funkcionálisan zárt hurkokon keresztül valósul-
na meg, melyek támogatnák a rizikófelmérés és értékelés 
során generált adatok gyűjtését, az életmód tanácsadást, a 
betegellátást, és a rehabilitációt az ellátási tervnek megfele-
lően.

A rizikófelmérés egy fontos szolgáltatás az e-egészség-
ügyi funkciókkal támogatott alapellátási modellben. Szá-
mos kockázatértékelő algoritmus alkalmazható, hogy meg-
becsüljük (i) egy kliens egészségmagatartási rizikóját, (ii) 
a krónikus megbetegedésekre való fogékonyságot, és (iii) 
krónikus megbetegedésben szenvedő egyénnél a szövőd-

5. ábra: IKT szolgáltatások az e-egészségügyi megoldások megvalósításához

7 #estrup, J., Gergely, T., Beck, P.: Exploring new Care Models in Diabetes Management and #erapy with a Wireless Mobile eHealth Platform, 
  2nd International ICST Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare (MOBIHEALTH 2011), Kos, Greece; 10/2011   
  http://www.in-jet.dk/en/downloads/papers/#estrup_et_al_Exploring_new_Care_Models_in_Diabetes_Management_$nal.pdf
8 Gergely, T.: Integrated care space for chronic diseases, in Investing in Health Systems of the Future, e-Health week, Budapest, 2011
   http://www.worldo%ealthit.org/education/Person.aspx?ID=100
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mények kialakulásának kockázatát. A rendszer tartalmazni 
fogja az összes rizikótényező entitást az egészégi állapot fel-
mérése során és krónikus ellátás folyamán. Egy intelligens 
rendszer képes folyamatos rizikó monitorozásra és előrejel-
zésre.

Az intelligens rendszer tanácsokat és ajánlásokat tud ge-
nerálni az egészségi paraméterek értékelésére alapozva. Ez 
tartalmazhat javaslatokat az ellátó szakemberek felkeresésé-
re további kivizsgálás céljából, életmódbeli változtatásokra 

vonatkozólag, vagy akár a terápia megváltoztatására vonat-
kozólag is szigorú korlátozások mellett. Ez utóbbit a házior-
vosnak kell jóváhagynia.

A 6. ábra a.) és b.) részábrája a kliensek egészségi álla-
potának megőrzését segítő döntéstámogató rendszer egyik 
szabályának egy-egy részletét mutatja be.

A 7.és 8. ábra a kockázatelemzést segítő döntéstámogató 
rendszer által használt szabályok egy-egy részletét mutatja 
be.

6. ábra: A döntéstámogató rendszer által használt egyik életvitelt érintő szabály két részlete

a.)

b.)
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7. ábra: A diabétesz szimpomáival dolgozó döntési szabályok egy részlete

 (IGT- csökkent glükóz-tolerancia; IFG- csökkent éhomi glükoz; BGL- vércukor szint)

8. ábra: A FINDRISC9 !nn diabétesz szkor rendszerre épülő döntési szabály egy részlete

9 Winkler, G., Hidvégi, T., Vándor", G., Balogh, S., Jermendy, G.: Kockázat alapú diabetes-szűrés felnőttek körében: a FINDRISC II. vizsgálat. 
   Medicus Unversalis, XLIII, 1-5, 2010
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A 9. ábrán látható a kockázat becslési rendszer funkcio-
nális architektúrája.

A fent leírt kockázatvezérelt megközelítés a kliensek 
egészségmegőrzésének támogatására és a páciensek haté-
kony ellátásának biztosítására szolgál. Természetesen ez 
csak abban az esetben valósulhat meg, ha az információs 
folyamatok hatékonyan vannak szervezve, és minden egyes 
szereplő számára egy hatékony intelligens támogatás áll 
rendelkezésre, az IKT használatával.

A 10. ábra szemlélteti a rendszer által a kliensek számára 
generált egészség-megőrzési terv struktúráját.

3.6. Az integrált kockázat-alapú krónikus

        ellátás

Az integrált kockázat-alapú megközelítés fontos eszköz 
a krónikus ellátás menedzseléséhez is. A cukorbetegség 
példáját véve a kockázat-alapú ellátás egy olyan szolgálta-
tó architektúra, mely úgy irányítja a beteg kezelését, hogy 
megelőzze és reagáljon a csökkent glükóz metabolizmus ha-
tására fellépő hosszú- és rövidtávú szövődményekre és akut 
epizódokra. A hosszútávú rizikóbecslés feltételeket teremt a 
perszonalizált ellátási stratégiák létrehozására, míg a rövid-

9. ábra: A kockázat becslési rendszer funkcionális architektúrája

10. ábra: Az egészség megőrzési terv szerkezete
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távú rizikóbecslés a rizikó-alapú ellátás taktikáinak de�niá-
lásához szolgál alapul.

A 11. ábra a kockázat-alapú krónikus ellátás menedzs-
mentjének funkcionális architektúráját mutatja be a cukor-
betegség gondozás példáján keresztül. Ez az architektúra 
szoros összhangban áll a praxisközösség tevékenységével.

Ebben az esetben a krónikus betegségek kezelésére úgy 
lehet tekinteni, mint egy rövid távú kockázatkezelési visz-
szacsatolási rendszer, beágyazva egy hosszú távú kockázat-
kezelési hurokba. A zárt ciklus felmérésből, ellátási tervből/
megvalósításból és adatgyűjtésből/monitorozási elemekből 
áll, melyeket az idő múlásával folyamatosan gyűjtenek. A 
magas kockázatú betegek szigorú orvosi felügyeletnek van-
nak alárendelve, míg az alacsony kockázati csoportba tarto-
zó betegek kevesebb orvosi részvétel mellett is megfelelően 
kontrollálhatóak az öngondozás révén.

A központi vezérlő eleme a kockázat-alapú krónikus 
ellátásnak a személyre szabott, perszonalizált ellátási terv 
minden egyes beteg számára. Az adatok egy ilyen terv lét-
rehozásához a következők: (i) a beteg �ziológiai státusza, 

mely egy modellel reprezentálható, és az ellátási folyamat 
monitorozásának és kontrollálásának alapjául szolgálhat; 
(ii), a páciens mentális státusza és világképe, életmódbeli el-
várásai és megküzdési készségei; (iii) a páciens társadalmi-
gazdasági helyzete. A perszonalizált ellátási terv egy komp-
lex terv, mely tartalmaz egészségügyi beavatkozási tervet, 
kockázat menedzsment tervet és életviteli tervet.

A perszonalizált ellátási tervet az ellátó team (háziorvo-
sok, nővérek, népegészségügyi szakdolgozók, dietetikusok, 
egészségpszichológusok stb.) és a beteg hajtja végre. Ez a 
végrehajtási folyamat kollaboratív munkát követel meg ko-
operáló problémamegoldással és közös döntéshozással. To-
vábbá az együttműködés feltételez egy bizonyos fokú össz-
hangot a beteg és az egészségügyi szakemberek között.

A fent leírt alapellátási modellhez kapcsolódó követelmé-
nyek csak abban az esetben teljesíthetőek, ha az informá-
ciós folyamatok hatékonyan vannak szervezve, és minden 
egyes szereplő számára egy hatékony intelligens támogatás 
áll rendelkezésre. Az ellátási terv struktúrája a 12. ábrán 
látható.

11. ábra: A kockázat-alapú diabétesz gondozás menedzselésének funkcionális architektúrája

12. ábra: Perszonalizált gondozási terv struktúrája
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Megjegyzendő, hogy a perszonalizált gondozási terv ál-
talánosságban a páciens lehetséges betegútját írja le. Azaz 
integrált gondozási utat javasol, mint multidiszciplináris 
tervet az egészségügyi és szociális ellátás biztosítására a 
speciális feltételekkel vagy tünetekkel rendelkező pácien-
sek számára. Megjegyzendő továbbá, hogy a fenti terveket 
gyakran használják a közös feltételek menedzselésére és az 
ellátás jobbítására, azáltal, hogy csökkentik a jó gyakorlattól 
való fölösleges eltéréseket. 

3.7. Virtuális Egészségközpont (VEK)

A fentebb említett IKT megoldásokra épül az úgyne-
vezett Virtuális Egészségközpont, amely az alapellátásban 
résztvevő valamennyi szereplőt támogatja. Egyebek mel-
lett segíti a megelőzést és krónikus betegségek gondozási 
folyamatát is. A Központ egészség- és betegségmenedzs-
ment szolgáltatásokat nyújt, valamint platformot biztosít az 
együttműködési készség fejlesztésére. 

A VEK főbb szolgáltatásai támogatják:
– az egészségügyi szakembereket a döntéshozásban,
– információgyűjtést egy szemantikus beszédtechnoló-

gia segítségével,
– adatgyűjtést és -feldolgozást,
– a pácienseket a saját gondozási terv végrehajtásában,
– a klienseket az egészségi állapot felmérésében és a 

kockázati tényezők kezelésében.
A VEK főbb összetevői:
– Tudásközpont,
– intelligens támogató modulok adatelemzésre, valamint 

információ- és ismeretgyűjtésre.
A VEK kivitelezése során az alábbi webportálokat hasz-

nálja:
– a klinikusi portál,
– a beteg/páciens portál,
– a kliens portál.  
A VEK része az egészségmenedzsment modul, amely tá-

mogatja a kliens életmód tervezését és kiértékelését.  A két 
fontos összetevő   a táplálkozás és "zikai aktivitás   kapcsán 
biztosított tanácsok a tudományos bizonyítékokon és az 
egyedi sajátosságokon alapulnak. A célmenedzsment része 
az egészségmenedzsment modulnak, és támogatja és érté-
keli a személyre szabott kezelést vagy életmódtervezést. 

A VEK része továbbá a beteggondozási rendszer is, 
amely átfogó beteggondozást és adminisztrációt biztosít. 
Része a kockázatmenedzsment modul, ami (i) az egészség-
megőrzés és (ii) a krónikus betegségek kockázatait kezeli. 

A VEK kezeli a részrendszereket, prototípusba egyesíti a 
rendszert, és tesztek és klinikai vizsgálatok során gondosko-
dik működtetéséről.

A rendszer két legnagyobb felhasználói: az egészségügyi 
szakemberek és a kliensek/páciensek, akik megelőzést/ke-
zelést igényelnek.

A VEK klienseit az egészségi állapotuk alapján külön-
böző rizikójú csoportba lehet sorolni egy kérdőív alapú 

értékelés nyomán. A közepes rizikójú csoport számára a 
rendszer egy egyéni rizikó-menedzsment stratégiát, élet-
mód tanácsadást és compliance támogatást dolgoz ki. A 
magas rizikójú embereket az egészségügyi ellátóhoz irányít-
ja, ahol a megfelelő terápia kerül meghatározásra és kivite-
lezésre az alapos állapotfelmérés után. A VEK támogatja a 
terápiát, részt vesz az életmód monitorozásban és segíti a 
compliance növelését életmódbeli tanácsokkal. 

A VEK segíti az alapellátási modellben egyértelművé 
tenni az egészségügyi szakemberek számára, hogy hogyan 
kezeljék egységes protokoll alapján a pácienseiket. A szak-
emberek folyamatosan tájékozódhatnak a betegeik állapo-
táról és arról, hogy milyen mértékben tartják magukat az 
előírásokhoz, segítséget kapnak az adatok kiértékeléséhez 
és az optimális, személyre szabott terápia kiválasztásában, 
amely "gyelembe veszi a páciens életminőségbeli elvárásait. 
A szakemberek hozzáférnek a legfrissebb tudásanyaghoz, 
amely szükséges a probléma megoldásához, más orvo-
si rendszerbe tudnak adatot küldeni, és hozzáférnek ezen 
rendszerek adataihoz. A VEK segítségével a páciensek in-
formációhoz jutnak a szükséges tennivalókról, válaszokat 
kapnak kérdéseikre, és külső segítséghez jutnak szükség 
esetén. 

3.7.1 A VEK intelligens rendszerei

A következő intelligens rendszerek támogatják a VEK 
működését:

(a) az egészséges rendelések állapot-felvételi folyamatát 
támogató intelligens rendszer,

(b) az életviteli tanácsadás folyamatát támogató intelli-
gens rendszer,

(c) az egészségmegőrzési, illetve gondozási terv kidolgo-
zását támogató intelligens rendszer,

(d) a pácienseket segítő cél-menedzsment rendszer,
(e) intelligens információ- és tudás-kinyerés.

3.7.2 Tudásközpont

A Tudásközpont a fejlesztés alatt lévő úgynevezett Virtu-
ális Egészség Központ (VEK) elsőnek megvalósuló kompo-
nense, amely támogatja a praxisközösség szereplőit. 

A Tudásközpont több különböző adat- és információ-
bázisból áll össze, pl. dinamikusan fejlődve teszik hozzáfér-
hetővé az orvostudományi ismereteket és szolgáltatásokat, 
életviteli és életminőségi információkat. 

A Tudásközpont fontos elemei a vizsgált krónikus be-
tegségek leíró modelljei. Különböző oktatási anyagokkal is 
szolgál, és segíti a tudás- és modellalapú döntés-előkészí-
tést és döntéstámogatást. A döntés alapja az orvosi tudás, a 
szervezeti és egyéni tudás, valamint az egyéni preferenciák 
és tapasztalatok. Fontos a nagyfokú bizonytalanság keze-
lése a döntéshozatalban. A szolgáltatóknak "gyelembe kell 
venni, hogy a döntések dinamikusak: az orvostudomány, a 
szervezeti tudás (pl. irányelvek) és az egyéni tudás és ta-
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pasztalatok folyamatosan növekednek és változnak. Meg-
jegyzendő, hogy minden egyes döntés indirekt vagy direkt 
módon új információt generál, és csökkenti a bizonytalan-
ságot a kliens/páciens ellátása során. A Központ szintén 
támogatja a közös döntéshozatalt (egészségi szakember - 
kliens/páciens) az összhang megteremtése érdekében.

3.7.3 Az EHR adatbázis

Az Elektronikus Egészség Rekord (EHR) adatbázis egy 
másik fontos IKT komponens. Ez az EHR bázis tartalmazza 
a kliensek és a páciensek egészségállapotának felmérésének 
adatait, a betegségmenedzsment eredményeit. Az egészség 
rekord konform mind az EU (CEN/TC 251) mind a ma-
gyar (MST 22800:2008) szabvánnyal. Az egészség rekord 
modell feltételei és jelzései lehetővé teszik, hogy a különbö-
ző adatokat hivatalosan, teljesen és egyértelműen leírják, a 
tényleges technológiai környezettől függetlenül.

3.8 A praxisközösségek e-egészségügyi 

       megoldásait támogató fontosabb 

       IKT modulok

A praxisközösségek e-egészségügyi megoldásait támoga-
tó fontosabb IKT modulok: 

1. Integrált adatbázis, amely a praxisközösség szereplőit 
egy egységes információs térbe integrálja. Az integrá-
ció érdekében az informatikai rendszerek - egy megfe-
lelő módszer segítségével - ehhez az integrált adatbá-
zishoz csatlakoznak. Az elektronikus egészségi rekord 
(EHR) első verziója az egységes információs térben 
valósul meg.  Az EHR adatbázis támogatja a beteggon-
dozást és az egészségmenedzsmentet.

2. Ügyviteli rendszer, amely a praxisközösség integrált 
működését, valamint a praxisközösség minden egyes 
részlegének integrált adatkezelést támogatja, amelynek 
fontos része az EHR egységes kezelése.

3. Jelentési rendszer, amely a pénzügyi és szakmai jelen-
tések létrehozását támogatja.

4. Speciális adatbeviteli módszerek a kliensekkel/pácien-
sekkel való kommunikáció támogatására, pl. a megfe-
lelő kérdőívek használatával. A hatékony kommuniká-
ciót támogatja egy beszédtechnológiára (beszédfelis-
merés, beszédszintézis, dialógus) épülő megoldással is.

5. A kollaboratív munkát menedzselő rendszer, amely tá-
mogatja a praxisközösségi dolgozók együttműködését.

6. Ügyféli kapcsolatokat kezelő rendszer, amely a vizit 
menedzsment rendszerre épül. Ez a rendszer fogadja a 
betegtől érkező adatokat/hívásokat, észleli és rangso-
rolja a problémákat az intelligens modulon keresztül, 
majd ezeket eljuttatja a vizit menedzserhez, aki eldönti 
a szükséges tennivalókat  és kiadja a feladatot a megfe-
lelő szereplőnek (orvos, ápoló, praxisközösségi nővér, 
egészségpszichológus stb.). A vizitek megszervezése 

és ütemezése szakmai protokollok alapján történik. A 
rendszer támogatja a tele-viziteket, a kontakt-viziteket, 
valamint a páciens önellátási folyamatait. A vizit típu-
sok feljegyzése fontos követelmény ebben az alrend-
szerben.

7. Tudásbázis és tudás menedzsment rendszer, amely a 
Virtuális Egészség Központ (VEK) első része. A tudás-
bázis a szakmai irányelvek, protokollok és algoritmu-
sok gyűjtőhelye. Egy megfelelő keresőtechnika kerül 
alkalmazásra a hatékony információkeresés érdekében.

8. Döntéstámogató rendszer, amely támogatja a résztve-
vők döntéseit, bemutatja az alternatívákat és a dönté-
sek lehetséges következményeit.

9. A gyógyászati eszközök és az intelligens adatelemzés és 
értékelés monitorozását támogató rendszer.

Ezek a modulok minden szereplő számára támogatást 
jelentenek. Az 1. ábra mutatja be, hogy a praxisközösség 
szereplőit hogyan támogatják a fenti IKT modulok. 

A következő táblázat összefoglalja, hogy a praxisközösség 
tevékenységét hogyan támogatják az IKT modulok. 

3.9. Az attitűd fejlődése

Az alapellátási rendszer átalakulása szoros kapcsolatban 
áll mind az egészségügyi ellátó team tagjai, mind pedig az 
kliensek/ páciensek attitűdjének fejlődésével. 

Az alapellátási team-nek / praxisközösségeknek érzé-
kenynek kell lenniük az alábbi értékekre és elvekre, melyek 
nélkülözhetetlenek a magas színvonalú szolgáltatások nyúj-
tásához:

1. bizonyítékokon alapuló megközelítés a szolgáltatások 
meghatározásához és kiválasztásához 

2. költség-hatékonyság mérlegelése
3. szakmai irányelveken és protokollokon alapuló minő-

ségbiztosítási és fejlesztési rendszer
4. monitorozási és értékelési tevékenységek folyamat és 

eredmény szinten is
5. betegközpontú megközelítés, az egészséget meghatáro-

zó tényezők összetettségének tiszteletben tartása révén 
(a biológiai és környezeti tényezők mellett, "gyelembe 
véve a társadalmi-gazdasági és kulturális tényezőket, 
amelyek nagymértékben meghatározzák a betegek el-
várásait).

A betegeknek végig kell járniuk az attitűd fejlesztésének 
útját, kezdve a passzív státusztól, melyet az elégtelen egész-
ségkultúra és egészségügyi ismeretek jellemeznek; egészen 
az aktív, fejlettebb egészségkultúráig és egészségügyi isme-
retekig. 

Összhangban mind az egészségügyi ellátó team, mind 
pedig a kliensek/páciensek hozzáállásának fejlődésével, az 
egészségügyi ellátó rendszer sokkal inkább egy proaktív, in-
tegrált ellátórendszerré válik, melyben megvan a potenciál, 
hogy javuljanak az eredményei a magas színvonalú egész-
ségügyi ellátás és a kliensek/páciensek öngondozásának 
hatásain keresztül.
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Aktor Tevékenység IKT megoldás

Praxisközösség Biztosítja a szervezeti keretet
Támogatja az adminisztrációt és a jelentéseket

Adminisztrációs rendszer
Kliens kapcsolatokat menedzselő rendszer (CRM)
Jelentésíró rendszer
Integrált adatbázis

Praxisközösség 
koordinátor

Felelősségek kezelése a praxisközösségek kapcsán
A rendelkezésre állás megszervezése
Forrásallokáció
Programok tervezése, szervezése és végrehajtása
Könyvelés támogatása

Adminisztrációs rendszer
Kliens kapcsolatokat menedzselő rendszer
Jelentésíró rendszer
Döntéstámogató rendszer
Integrált adatbázis
Kollaboratív munkát menedzselő rendszer

Népegészségügyi 
koordinátor

Preventív tevékenységek (elsődleges és másodlagos) 
szervezése,
Személyre szabott kommunikáció nyújtása,
Egészségfejlesztő közösségi programok szakmai 
megtervezése és végrehajtása
Részvétel mozgósítási, toborzási folyamatokban
Részvétel a harmadlagos prevencióban

Kliens kapcsolatokat menedzselő rendszer
Döntéstámogató rendszer
Tudástár és tudásmenedzselő rendszer
Speciális adatgyűjtő interfész
Orvosi mérőműszerek
Integrált adatbázis
Kollaboratív munkát menedzselő rendszer

Háziorvosok Orvosi vizsgálatok
Ellátási terv kidolgozása és megvalósítása
Ellátási terv módosítása

Adminisztrációs rendszer
Kliens kapcsolatokat menedzselő rendszer
Jelentésíró rendszer
Döntéstámogató rendszer
Tudástár
Orvosi mérőműszerek
Speciális adatgyűjtő interfész
Integrált adatbázis
Kollaboratív munkát menedzselő rendszer

Praxisközösségi nővérek
Népegészségügyi 
szakdolgozók

Egészségi állapot felmérése
Ellátási terv menedzselésének támogatása

Adminisztrációs rendszer
  Kliens kapcsolatokat menedzselő rendszer
Jelentésíró rendszer
Integrált adatbázis
Kollaboratív munkát menedzselő rendszer

Védőnők, segéd-
egészségőrök

Közvetítés az egészségügyi szolgáltatók és a roma 
lakosság között; toborzás; tájékoztatás;
Minden egészségügyi szakember munkájának 
támogatása a roma közösségen belül;
Személyre szabott kommunikáció; résztvevők 
toborzása egészségfejlesztési és megelőző 
programokba;
Egészségügyi oktatás, tájékoztatás az alap- és 
szakellátásról
Segítségnyújtás szakorvosi szolgáltatásokhoz

Orvosi mérőműszerek
Tudástár
Döntéstámogató rendszer
Speciális adatgyűjtő interfész
Kollaboratív munkát menedzselő rendszer

Egészségügyi 
szakdolgozók:
Dietetikusok,
Gyógytornászok, 
Egészségpszichológusok

Egyéni és csoportos beavatkozások,
Speciális ellátás
Konzultáció a helyi közösségek számára

Integrált adatbázis
  Döntéstámogató rendszer
  Speciális adatgyűjtő interfész
  Kollaboratív munkát menedzselő rendszer

Kliensek Öngondozás:
– Életmód
– Rizikó menedzsment
– Egészségfejlesztés

Orvosi mérőműszerek
Tudástár
Döntéstámogató rendszer

Páciensek krónikus 
megbetegedéssel

Öngondozás:
– Életmód
– Rizikó menedzsment
– Orvosi beavatkozás

Orvosi mérőműszerek
Tudástár
Döntéstámogató rendszer

1. táblázat: Az praxisközösség tevékenységét támogató IKT modulok
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Az integrált ellátás nem érhető el három fontos alappillér 
egymással kölcsönös viszonyban történő fejlesztése nélkül: 
az orvosbiológiai és a klinikai kutatás, az egészségügyi és 
az információs technológiák és a közösségi tevékenységek 
támogatása által, úgy hogy egészségügyi ismereteket épít be 
a társadalmi felelősségvállalás stratégiájába helyi és globális 
kormányzati szinten (13. ábra).

Kimutatták, hogy különböző pszichológiai és oktatási be-
avatkozások fokozzák a pszichológiai alkalmazkodást a kró-
nikus megbetegedésekhez. Azok a megközelítések, amelyek 
növelik a betegek részvételét az ellátáshoz és oktatáshoz 
kapcsolódó döntéshozatalban, hatékonyabban bizonyultak 
a „tedd, amit mondok” megközelítésnél, fokozva a pszicho-

lógiai alkalmazkodást a krónikus megbetegedésekhez, po-
tenciálisan megelőzve a pszichológiai distresszt. Az oktatás 
és a tréning egy tovább fenntartható egészséget eredmé-
nyezhet a kliensek/páciensek esetében.

A hozzáállás fejlesztése felvet olyan tényezőket, melyek 
befolyással bírnak a szervezeti változásokra. Ezek közül 
néhány: (i) személyre szabott orvoslás – személyre szabott 
ellátás, (ii) a betegek részvétele és felhatalmazása az öngon-
dozásra, valamint (iii) proaktív ellátás egy integrált ellátási 
hálózatban.

13. ábra: A szereplők attitűdjeinek fejlődése
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BEVEZETÉS

A kommunikáció alapvető, stratégiai funkció, amely elő-
segíti a program és a Svájci Hozzájárulás széleskörű meg-
ismertetését és hozzájárul az új alapellátási modell sikeres 
bevezetéséhez, a praxisközösségek kialakításához és ered-
ményes működtetéséhez. A kommunikáció áthatja az egész 
programot, befolyásolja annak ismertségét és elfogadott-
ságát, elősegíti a központi szakmai célkitűzések megvaló-
sítását. Jelentős hatással van többek között az egészségügyi 
alapellátási szolgáltatások minőségére, megítélésére, az 
ellátáshoz való hozzáférésre, a lakosság egészséggel, meg-
előzéssel kapcsolatos ismereteinek bővülésére, attitűdjének 
alakulására is.

A kommunikációs tevékenységek a projektben igen sok-
rétűek: a projekt nyilvánosságának megteremtését célzó 
kommunikációs kezdeményezések mellett, igen nagy je-
lentősége van a modellprogram megvalósítását, a praxiskö-
zösségek működtetését, az új szolgáltatások bevezetését és a 
helyi egészségfejlesztési kezdeményezéseket közvetlenül tá-
mogató, helyi kommunikációs aktivitásoknak is. A legfon-
tosabb kommunikációs területeket, célokat és eszközöket az 
alábbiak szerint összegezzük.

ÁLTALÁNOS CÉLOK

– Figyelemfelhívás az Alapellátás-fejlesztési Modellprog-
ramra és a Svájci Hozzájárulásra

– Az új Alapellátás-fejlesztési Modell sikeres bevezetésé-
nek támogatása

– A praxisközösségek gördülékeny működésének elő-
segítése, a munkatársak motivációja, megfelelő belső 
kommunikáció és információáramlás megteremtése

– Az egészségügyi szolgáltató-páciens (pl. orvos-beteg) 
kommunikáció és a szakmai, szakmák közötti kom-
munikáció javítása, a praxisközösségi munkatársak 
kommunikációs készségének fejlesztése 

– Az egészségnevelés, egészségfejlesztés és prevenció 
támogatása, egészségorientált magatartás, és attitűd ki-
alakításának segítése

– A szolgáltatások sikeres bevezetésének és működ-
tetésének támogatása a szűrőprogramokra és oltási 
programokra történő mozgósítás, az új szolgáltatások 
igénybevételének ösztönzése és a praxisközösségi szol-
gáltatások ismertségének, elismertségének általános 
javítása révén

– Az országos és helyi stakeholderek, véleményvezérek 
(opinion leaderek) és a közösség egyéb tagjainak bevoná-
sa, együttműködés, közös kezdeményezések ösztönzése

– Segítség a program eredményeinek összefoglalásában, 
terjesztésében, javaslatok megfogalmazásában és a 
modell országos kiterjesztésében

FŐ TERÜLETEK

1. A kommunikációs céloknak megfelelően

– A kommunikációs tréningek és továbbképzések a 
programban résztvevő szakemberek kommunikációs 
és együttműködési készségeinek fejlesztését szolgálják.

– A program-kommunikáció (Program PR) célja a belső 
és külső célcsoportok részletes tájékoztatása a prog-
rammal kapcsolatban, "gyelemfelkeltés, a Modellprog-
ram népszerűsítése, széleskörű ismertségének megte-
remtése. 

– Az egészségkommunikációs tevékenységek az egész-
ségügyi ellátást, valamint az egészségfejlesztési és 
egészségnevelési programok sikeres működtetését 
támogatják. A megfelelő egészségkommunikáció-
nak jelentős szerepe van az egészségmagatartás és az 
egészséggel kapcsolatos hiedelmek befolyásolásában, 
a célcsoportok számára érthető és értelmezhető egész-
ségügyi információ átadásában, valamint az egészsé-
ges életmóddal és megelőzéssel kapcsolatos attitűdök 
alakításában.

– A praxisközösségi szolgáltatások promóciója az új 
szolgáltatások ismertségét, elfogadottságát és igénybe-
vételét hivatott befolyásolni és ösztönözni. Elősegíti a 
helyi (programba bevont) közösségek (helyi lakosság, 
helyi sajtó és egyéb intermedier célcsoportok) moti-
vációját és sikeres bevonását, a praxisközösségek által 
nyújtott új egészségfejlesztési, oltási, szűrési, krónikus 
gondozási és rehabilitációs szolgáltatások igénybevéte-
lének ösztönzését.

A kommunikációs tevékenység során mindenkor kiemelt 
hangsúlyt kell helyezni a hátrányos helyzetű célcsoportok ha-
tékony elérésére és bevonására, különös tekintettel a romákra 
és a fogyatékkal élőkre.

2. A kommunikáció irányának megfelelően

A Belső Kommunikáció magában foglal minden, a szer-
vezeten belüli kommunikációs aktivitást, beleértve a mun-
katársak közötti hivatalos és informális kommunikációt is. 

A Külső Kommunikáció magában foglal minden, a szer-
vezet és egyéb szervezetek, csoportok és egyének közötti, 
a szervezet formális struktúráján kívüli információáramlást.

A KOMMUNIKÁCIÓS TERVEZÉS, VÉGREHAJTÁS ÉS ÉR-

TÉKELÉS FOLYAMATA

A külső kommunikáció tervezését, szabályozását és koor-
dinációját a Kommunikációs Csoport végzi, szoros együtt-
működésben a szakmai és a projektvezetéssel, praxisközös-
ségi koordinátorokkal, valamint – bizonyos tevékenységek 

BELSŐ ÉS KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ4. FEJEZET
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esetében - külső alvállalkozók és tanácsadók együttműkö-
désével és támogatásával. 

A Kommunikációs Csoportot a Kommunikációs Vezető 
vezeti. A kommunikációs célok és a kommunikációs tevé-
kenységek a program általános stratégiai és szakmai céljai-
nak megfelelően (azokból levezetve) kerülnek meghatáro-
zásra és rögzítésre az átfogó Kommunikációs Stratégiai és 
Cselekvési Tervben (rövidítve, a továbbiakban: Kommuniká-
ciós Terv), melynek elkészítése a Kommunikációs Csoport 
feladata. A kommunikációs tervet a konzorciumi partnerek 
és praxisközösségi koordinátorok jelenlétében megtartott 
kommunikációs workshopon előzetesen ismertetni kell és 
meg kell vitatni. A szükséges módosításokat és a javaslatok 
beépítését követően, a Kommunikációs Tervet a Szakmai- 
és a Projektvezetés hagyja jóvá. A Kommunikációs Tervet és 
a kommunikációs szabályokat minden munkatársnak ismer-
nie kell.

Annak érdekében, hogy a kommunikációs tevékenysé-
geket minél jobban a helyi közösségek jellegzetességeinek 
megfelelően alakítsuk, az egyes praxisközösségek Helyi 
Kommunikációs Cselekvési Terv Javaslatokat készítenek, a 
központi Kommunikációs Tervvel és szakmai koncepcióval 
összhangban.

Az első Helyi Kommunikációs Cselekvési Terv Javaslatok 
elkészítésére célszerűen a kommunikációs képzések során, 
csoportmunka keretében kerül sor (a Kommunikációs Cse-
lekvési Terv Javaslat dokumentum minta alapján), az oktató 
szakmai segítségnyújtása mellett, gyakorlatorientált előadá-
sokat követően. A helyi kommunikációs tevékenységek a 
véglegesített (jóváhagyott Helyi Kommunikációs Cselekvési 
Tervekkel kibővített) Kommunikációs Terv szerint kerül-
nek végrehajtásra. A helyi kommunikációs aktivitásokat a 
Népegészségügyi Koordinátorok szervezik és koordinálják, 
a Praxisközösségi Koordinátorok felügyelete és iránymuta-

tása mellett, szükség szerint a Kommunikációs Csoport és a 
Szakmai Vezetés támogatásával. A Kommunikációs Tervben 
meghatározott tevékenységek végrehajtását folyamatosan 
monitorozni és értékelni kell, és évente felül kell vizsgálni.

Egy kommunikációs program csakis akkor lehet sikeres, 
ha a célcsoportok szükségleteinek és attitűdjének megér-
tésén alapul. Ezért, az egészségi állapot felmérés mellett, 
belső kommunikációs auditra, a dolgozók elégedettség- és 
igényfelmérésére, valamint a páciensek (kliensek) attitűd-, 
és elégedettség vizsgálatára is sor kerül a projekt során. Ezen 
kívül, fókuszcsoport üléseket (szűk körű, moderált, csopor-
tos megbeszéléseket a fő célcsoportokat képviselő tagok 
részvételével) is szervezünk az attitűdök felmérése, az infor-
mációs igények meghatározása, valamint a kommunikációs 
üzenetek, anyagok előzetes tesztelése érdekében. (Pl. egy-
értelműség, kulturális relevancia stb.). Folyamatos után-kö-
vetésre, monitorozásra és értékelésre van szükség továbbá a 
belső és külső kommunikációs aktivitások eredményének, 
hatásának mérése érdekében, valamint azért, hogy ezeket a 
célcsoportok valós igényeinek megfelelően alakíthassuk és 
javíthassuk a kommunikációs tevékenység hatékonyságát.

ALAPELVEK

A központi és helyi kommunikációs aktivitások össz-
hangja

A helyi kommunikációs tevékenységeket össze kell han-
golni egymással és a központi (Program-) kommunikációs 
kezdeményezésekkel. Bár természetesen lehetnek különb-
ségek az egyes praxisközösségek által használt csatornák 
és eszközök között, a központi és helyi kezdeményezések-
nek tartalmukat, időzítésüket és általános módszertanukat 
tekintve összhangban kell lenniük egymással, és illeszked-
niük kell a központi stratégiai célkitűzésekhez. A helyi és 
központi kommunikációs tevékenységek összehangolását 
a Kommunikációs Csoport végzi, a Helyi Kommunikációs 
Cselekvési Tervekben szereplő javaslatok Kommunikációs 
Tervbe történő integrálásával.

A Svájci Hozzájárulás feltüntetése minden arculati és in-
formációs anyagon

Minden arculati anyagot, beleértve a brosúrákat, infor-
mációs anyagokat, posztereket és minden, külső és belső 
kommunikáció során alkalmazott eszközt a Program hiva-
talos Arculati Kézikönyvének megfelelően kell tervezni. Az 
anyagokon a Svájci Hozzájárulás támogatásának tényét egy-
értelműen (az előírásoknak megfelelően), a logókkal együtt 
fel kell tüntetni. Ezeket a szabályokat az online csatornák 
esetében (pl. weboldalak) és az audiovizuális anyagok eseté-
ben is "gyelembe kell venni. A program arculati szabályait 
minden információs anyagon alkalmazni kell és kötelezőek 
minden munkatárs számára.

Értékelés
Finomítás

Monitorozás

Meegvalósítás

Tesztelés

Kutatás &
tervezés &

stratégia-alkotás

A jóváhagyott helyi 
kommunikációs 

akciótervek integrálása

1. ábra: A kommunikációs tervezés folyamata
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A belső és külső kommunikáció összehangolása

A belső célcsoportokat a tervezett üzenetekről minden 
esetben, még azok külső kommunikációját megelőzően 
tájékoztatni kell. (A belső kommunikáció feltétlenül előzze 
meg időben a külsőt!)   

Egyértelmű, koherens üzenetek, hiteles és lektorált szak-
mai tartalom

A hiteles kommunikáció érdekében, a szóbeli üzene-
tek és az írásos anyagok tartalmának szigorú stratégiai és 
szakmai kontrolljára van szükség. A programmal kapcsola-
tos külső kommunikáció központi üzeneteit kommunikáci-
ós panelek formájában előzetesen de�niálni kell, s ezeket a 
belső célcsoportok rendelkezésére kell bocsátani, valamint 
a workshopok, továbbképzések alkalmával személyesen is 
megvitatni. A beteg- és lakossági tájékoztató anyagok szak-
mai tartalmát a Szakmai Vezetés/OALI az érintett konzorci-
umi partnerek, háziorvosok és Praxisközösségi Koordináto-
rok (és a témakör függvényében egyéb szakemberek) aktív 
bevonásával véglegesíti. A Kommunikációs Csoport vég-
legesíti az információs anyagok szövegét e szakmai input 
alapján, az adott anyag céljának és a célcsoportok jellemzői-
nek megfelelően, és koncepcionálisan irányítja, koordinálja 
a gra�kai és nyomdai munkálatokat is. A kommunikációs 
anyagok végső terveit a Szakmai Vezetés és a Praxisközös-
ségi Koordinátorok hagyják jóvá, a nyomtatást, közzétételt 
megelőzően.

A speciális célcsoportok igényeinek és szociokulturális 
sajátosságainak fokozott "gyelembevétele

Különös �gyelmet kell fordítani a speciális és intenzív in-
tervenciót igénylő rizikócsoportokra, így a hátrányos hely-
zetű lakosságra, különös tekintettel a romákra és a fogya-
tékkal élőkre. A célcsoportok hatékony elérése érdekében a 
kommunikációs üzeneteket, anyagokat és tevékenységeket 
az adott célcsoport speciális igényeinek, preferenciáinak, 
hiedelmeinek, szociokulturális sajátosságainak, tudásának 
és olvasási szokásainak megfelelően kell kialakítani. A szak-
emberek képzése során �gyelmet kell fordítani az e csopor-
tokkal való kommunikáció speciális technikáinak, eszköze-
inek elsajátíttatására.

Alkalmazandó kommunikációs csatornák és eszközök

A külső kommunikáció során alkalmazandó fő kommu-
nikációs csatornák: Interperszonális kommunikációs csa-
tornák, Intézményi- és Közösségi csatornák, Tömegkom-
munikációs csatornák és Interaktív Digitális Média (On-
line) csatornák. Az elsődlegesen ajánlott kommunikációs 
eszközök jelen dokumentumban kerülnek meghatározásra, 
de speci�káció, konkretizálás szükséges a későbbiekben, 
a Kommunikációs Tervben. A kommunikációs eszközök 
között pl. megtalálhatóak a következők: személyes, verbális 
kommunikáció, tájékoztató anyagok (brosúrák, poszterek, 

betegtájékoztató szóróanyagok), sajtóanyagok, online kom-
munikáció (internet, e-mail, IT rendszer szolgáltatásai), 
események (beteg- és egészségklubok, sajtótájékoztatók, kö-
zösségi események) stb. 

I. BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ

 megfelelő belső kommunikáció a Modell és a praxis-
közösségek működtetésének, és a minőségi szolgáltatások 
nyújtásának egyik alapfeltétele: fontos szerepet tölt be a pra-
xisközösségi munkatársak bevonásában, tájékoztatásában 
és motivációjában egyaránt. A megfelelő belső informá-
cióáramlás, a jó munkahelyi atmoszféra és a munkatársak 
elégedettségének biztosítása révén hozzájárul az informáci-
ós hézagok megszüntetéséhez, és elősegíti a programcélok 
és feladatok jobb megértését a munkatársak által. Segíti a 
tevékenység folyamatos monitorozását, ösztönzi a belső cél-
csoportok visszajelzését, ezáltal is hozzájárulva a program 
folyamatos fejlesztéséhez, a problémák korai azonosításá-
hoz, megszüntetéséhez, ill. hatásaik enyhítéséhez. 

A belső kommunikációnak a szolgáltatások minőségére 
és a külső kommunikációra is jelentős hatása van. A rossz 
belső kommunikáció a munkafolyamatok fennakadásaihoz, 
a munkatársak demotiváltságához és komoly koordináci-
ós problémákhoz vezethet, melyek – szélsőséges esetben 
– akár a külső célcsoportok számára is érzékelhetővé vál-
nak, rontják a szolgáltatás minőségét, és a program imázsát. 
Fontos, hogy a belső kommunikáció, támogató funkció: 
folyamatait, csatornáit, eszközeit a szakmai feladatoknak és 
együttműködési folyamatoknak megfelelően, azok alap-
ján kell meghatározni, folyamatosan felülvizsgálni és szük-
ség esetén módosítani! (A jelen dokumentumban található 
belső kommunikációs csatornákat, eszközöket a munka-
folyamatokhoz, végleges munkaköri leírásokhoz adaptálni 
szükséges!) 

ÁLTALÁNOS CÉLOK

– A praxisközösségi tagok bevonása, folyamatos tájékoz-
tatása

– Megfelelő, interaktív információáramlás biztosítása a 
praxisközösségeken belül, illetve a praxisközösségek és 
a menedzsment között

– A gördülékeny szakmai kommunikáció és együtt-
működés fejlesztése, a munkafolyamatok támogatá-
sa révén, a praxisközösségek hatékony működésének 
támogatása 

– A folyamatos monitorozás, felmérések, visszajelzések 
ösztönzése és �gyelembe vétele, a Program és a szol-
gáltatások folyamatos fejlesztésének támogatása 

– A praxisközösségi tagok elkötelezetté tételének és mo-
tivációjának elősegítése, kellemes munkahelyi atmo-
szféra megteremtése 
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FŐ BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK*

Belső kommunikációs audit 

A belső kommunikációs auditot személyes interjúk for-
májában évente végezzük el. Az audit célja, hogy segítsen 
azonosítani a belső információáramlás erősségeit, gyen-
geségeit és hozzájáruljon a belső kommunikáció fejleszté-
séhez. Az első kommunikációs audit (melyet a lakossági 
szolgáltatások elindulása előtt célszerű elvégezni) az eddi-
gi belső kommunikáció értékelésén kívül, egyben egyfajta 
igényfelmérésként is szolgál, hogy felderítse az informáci-
ós szükségleteket, preferált kommunikációs csatornákat, 
eszközöket és hozzájáruljon a belső kommunikációs folya-
matok és kommunikációs tréningek igényeknek megfelelő 
tervezéséhez, �nomításához. 

Célcsoport: Praxisközösségi koordinátorok, háziorvosok

Belső (dolgozói) elégedettségmérések 

A belső (dolgozói) elégedettségmérések évente lebonyo-
lítandó kérdőíves felmérések, melyekben minden praxiskö-
zösségi munkatársnak részt kell vennie. A felmérés során 
a dolgozói elégedettség, vélemények, esetleges problémák 
kerülnek felmérésre. Az eredmények segítséget nyújtanak a 
menedzsment számára a belső kommunikációval és a Prog-
ram fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalában. 
Ezek a felmérések egyben a belső értekezletek hatékonyab-
bá tételét is elősegíthetik, illetve bizonyos beavatkozásokat, 
változtatásokat indukálhatnak a praxisközösségek működé-
si folyamataiban és a képzési programban.

Célcsoport: Minden praxisközösségi tag

Általános kommunikációs és visszajelzési (feedback) csa-
tornák 

A folyamatos interaktív kommunikáció, gördülékeny 
információáramlás, és a rendszeres visszajelzésének adásá-
nak és fogadásának lehetősége létfontosságú a Programban, 
a szolgáltatások fejlesztése, folyamatos javítása és a problé-
mák, szükséges beavatkozások korai azonosítása érdekében, 
ezért a visszajelzéseket mindenkor ösztönözni szükséges. A 
fő eszközök többek között: intranet, e-mail, DM, szóbeli és 
írásbeli visszajelzések, jelentések, telefon, telekonferencia, 
online hír (kör) levelek, az integrált informatikai rendszer 
alkalmazásai, Help Desk, értékelő megbeszélések, értekez-
letek stb.

Célcsoport: Minden praxisközösségi tag, szakmai vezetés

Formális belső rendezvények 

A formális belső rendezvények az információátadás fon-
tos fórumai, elősegítik a praxisközösségi tagok tájékoztatá-
sát, bevonását, elkötelezetté tételét.  A belső nyitóesemény 
célja, hogy a munkatársak számára részletes információt 
adjon a Programmal kapcsolatban, és lehetőséget biztosít-
son kérdéseik megválaszolására még a lakossági szolgálta-
tások elindulását megelőzően. (Ezen kívül, bizonyos témák-
ban a Szakmai Vezetés és a Praxisközösségi Koordinátorok 
egyéb belső eseményeket is kezdeményezhetnek, ameny-
nyiben ennek a rendszeres értekezleteken kívül szükségét 
látják.) A belső záróesemény célja, hogy a praxisközösségek 
munkatársait a program eredményeiről informálja, lehetővé 
téve ezek közös (záró) értékelését, valamint alkalmat adjon 
a belső elismerésekre, köszönetnyilvánításokra.  Célszerűen 
a nyilvános záró rendezvényt megelőzően érdemes megren-
dezni.

Célcsoport: Minden praxisközösségi tag, Szakmai Vezetés

Informális belső események 

A Praxisközösségi Koordinátorok és a Szakmai/Projekt-
vezetés informális belső eseményeket, csapatépítő rendez-
vényeket is kezdeményezhetnek. Ezeknek a rendezvények-
nek az elsődleges célja a jó munkahelyi légkör fenntartása, 
együttműködési készségek javítása, vagy akár bizonyos 
problémák, kon!iktusok feloldása is lehet.

Célcsoport: Praxisközösségi munkatársak - (a Praxisközösségi 

Koordinátorok határozzák meg) 

Rendszeres formális értekezletek, munkacsoportok, eset-
megbeszélések

A rendszeres formális értekezletek interaktív belső fóru-
mok a Szakmai Vezetés/OALI és a Praxisközösségi Koor-
dinátorok, ill. a Praxisközösségi Koordinátorok és adott 
praxisközösségi munkatársak részvételével kerülnek meg-
rendezésre.  Céljuk, hogy elősegítsék a megfelelő informá-
cióáramlást, lehetőséget biztosítsanak többek között a telje-
sítmény értékelésére, a feladatok szétosztására, ill. ötletek, 
tapasztalatok, elvárások, kérdések megvitatására.

– Havi értekezletek a Szakmai Vezetés / OALI és a Pra-
xisközösségi Koordinátorok részvételével (további 
résztvevők meghívása lehetséges) 

– Kétheti értekezletek a Praxisközösségi Koordinátorok 
és a háziorvosok részvételével (további résztvevők az 
adott napirend függvényében, a Praxisközösségi Koor-
dinátorok döntése alapján)

– Esetmegbeszélések (résztvevőket és tematikát a Praxis-
közösségi Koordinátorok határozzák meg)

* A fejezetben a praxisközösségek működését elősegítő, legfontosabb, a dokumentum elkészítésének időpontjában előre látható belső kommunikációs
   tevékenységek kerülnek összefoglalásra.
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– Tematikus munkacsoport-ülések (pl. egészségfejlesz-
tési team)

– Javaslattételi és értékelő fórumok (ld. fent általános 
kommunikációs és visszajelzési csatornák) (Minden 
praxisközösségi tag, Szakmai Vezetés, eleinte negyed-
évente, később félévente)

KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNINGEK ÉS TOVÁBBKÉPZÉSEK

A praxisközösségi tagok (orvosok, nővérek és egyéb szak-
emberek) számára szervezett kommunikációs képzések ki-
emelkedő jelentőségűek a megfelelő minőségű interperszo-
nális kommunikáció megvalósítása érdekében (pl. orvos-be-
teg kommunikáció, szakemberek közötti kommunikáció) A 
képzések során kiemelt �gyelem irányul a romákkal és egyéb 
hátrányos helyzetű célcsoportokkal való kommunikáció sajá-
tosságaira. 

Az interperszonális kommunikáció az egészségkom-
munikáció egyik leghitelesebb csatornája, melynek haté-
konyságát és fontosságát számos nemzetközi tanulmány 
támasztja alá. A Modellprogramban a személyes, verbális 
kommunikáció folyamatos, a praxisközösségi tagok által 
végzett tájékoztatás, konzultáció, tanácsadás, beteg- és la-
kossági oktatás, valamint a toborzási tevékenységek során, a 
legkülönbözőbb helyszíneken valósul meg. (orvosi rendelő, 
életmód-tanácsadás, közösségi színterek, stb.) Tekintettel 
arra, hogy a külső célcsoportok egy részének feltételezhe-
tően problémái vannak az egészségügyi információ értel-
mezésével, ill. az írással, olvasással, a személyes, verbális 
interakciók jelentősége a programban még nagyobb, mint 
általában. Az orvosok és egyéb egészségügyi szakemberek 
feladata újabbakkal egészül ki a páciensek egészséggel és 
megelőzéssel kapcsolatos tudásának, hiedelmeinek, attitűd-
jének befolyásolása érdekében. Mivel a közösségi orientá-
ció mindezidáig nem tartozott az alapellátás meghatározó 
jellemzői közé, s mivel a praxisközösség egy új működé-
si forma, új attitűdre, készségekre van szükség az orvosok 
és egyéb szakemberek részéről – nemcsak a páciensekkel/
kliensekkel való kommunikáció, hanem az egymás közötti 
szakmai kommunikáció tekintetében is. Azon a kollégák-
nak a száma, akikkel rendszeresen kooperálni és kommuni-
kálni kell, jelentősen megnő a programban a korábbiakhoz 
képest. A kommunikációs képzések a kommunikációs kész-
ségek fejlesztése és speciális technikák, módszerek elsajátít-
tatása révén, segítséget nyújtanak a szakemberek számára 
feladataik professzionális ellátásában.

Célcsoport: Minden praxisközösségi tag, szakmai vezetés

ÁLTALÁNOS CÉLOK

– A kommunikációs készségek fejlesztése az interperszo-
nális kommunikáció, ezen belül az egészségügyi szol-
gáltató – páciens/kliens kommunikáció és a szakembe-
rek közötti kommunikáció javítása érdekében

– A szakemberek felkészítése az egészségfejlesztés és 
egészségnevelés kommunikációs feladataira

– Együttműködési készségek javítása, a hatékony team 
munka és belső kommunikáció támogatása 

– A szakemberek felkészítése a szociokulturális sajátos-
ságokból eredő speciális kommunikációs igényekre, 
különös tekintettel a hátrányos helyzetű lakosságra, 
ezen belül is a romákra 

– A szakemberek felkészítése a praxisközösségi szolgál-
tatások népszerűsítésére, a toborzásra, közösségek ha-
tékony és eredményes bevonására

–A Praxisközösségi Koordinátorok és a Népegészségügyi 
Koordinátorok felkészítése a kommunikációs tevé-
kenységek tervezésére és koordinálására, munkatársak 
bevonása a kommunikációs tervezésbe és gyakorlati 
végrehajtás támogatása 

– A Praxisközösségi Koordinátorok és Szakmai Vezetés 
felkészítése a médiaszereplésekre

FŐ TÉMÁK

– Kommunikáció elmélet, alapfogalmak
– Kommunikáció a páciensekkel / kliensekkel, beleért-

ve a személyes konzultációt és tanácsadást, a beteg-
együttműködés (compliance, adherencia) javítását, stb. 

– Kommunikáció a speciális igényekkel és eltérő szoci-
okulturális sajátosságokkal rendelkező páciensekkel /
kliensekkel, különös tekintettel a hátrányos helyzetű 
lakosságra, ezen belül is a romákra 

– Team kommunikáció, csapatmunka, praxisközösségen 
belüli, belső kommunikáció

– A kon&iktuskezelés szabályai és technikái, csoportos 
problémamegoldás módszertana

– Egészségfejlesztési programok tervezésének és szer-
vezésének kommunikációs módszertana, toborzási és 
motivációs technikák

- Médiakommunikáció

MÓDSZERTAN 

A kommunikációs képzésekre részben a törzsképzés ré-
szeként tartott előadások, részben kiscsoportos foglalkozá-
sok formájában kerül sor a WP4 munkacsomag irányítása 
alatt, a Kommunikációs Csoport szakértőinek aktív közre-
működésével. A képzések során előadásokra, csoportmun-
kára, interaktív esetmegbeszélésekre és gyakorlatokra kerül 
sor, a praxisközösségi tagok együttműködésen alapuló, kö-
zös tanulása érdekében. Az oktatók és trénerek között kom-
munikációs szakemberek, pszichológusok, népegészségügyi 
szakemberek és orvosok szerepelnek. A tanulási folyamatot 
prezentációs diák, hand-outok, ajánlott irodalom és szuper-
vízió támogatja.
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II. KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ

A külső kommunikáció kétirányú, interaktív folyamat, 
amelynek célja a külső (közvetlen és intermedier) célcso-
portok tájékoztatása, bevonása, motivációja.

A külső kommunikáció magában foglal minden, külső 
célcsoportok felé tervezetett és kivitelezett kommunikációs 
aktivitást, beleértve a lakossági és a szakmai kommunikáci-
ót, valamint az intermedier célcsoportok (pl. helyi sajtó, ok-
tatási intézmények, civil- és betegszervezetek, önkormány-
zatok, egyéb helyi és országos stakeholderek stb.) bevoná-
sát, tájékoztatását, partneri együttműködések kialakítását.

A megfelelő külső kommunikáció kiemelkedő szerepet 
játszik az általános projektcélok megvalósításában, a pra-
xisközösségek hatékony működtetésében és az alapellátás 
új, népegészségügyi szolgáltatásainak sikeres bevezetésé-
ben is. A külső kommunikáció támogatja a közösségek felé 
való nyitást, a helyi lakosság, a potenciális páciensek és 
az intermedier (másodlagos) célcsoportok tájékoztatását, 
eredményes bevonását a Programba. A jó külső kommuni-
káció segíti a Program és a Svájci Hozzájárulás széleskörű 
megismerését, elfogadását, felhívja a �gyelmet a Programra 
és növeli a célcsoportok bizalmát az új háziorvosi szolgál-
tatások iránt. A páciensek és az egészségügyi szakemberek 
közötti kommunikáció javítása, valamint az egészségfejlesz-
tési és egészségnevelési tevékenységek támogatása révén, 
a külső kommunikáció hozzájárul többek között a pácien-
sek elégedettségének és együttműködésének javításához, a 
betegbiztonság növekedéséhez is, és jelentősen befolyásol-
hatja az emberek egészséggel kapcsolatos attitűdjét. A nem 
megfelelő külső kommunikáció ugyanakkor alááshatja a 
Program és az új szolgáltatások hírnevét, a célcsoportok 
alacsony motivációjához és romló együttműködéséhez ve-
zethet, ezáltal veszélyeztetheti a teljes program sikerességét. 
Fontos, hogy a külső kommunikáció nem csupán a program 
megismertetését és népszerűsítését célzó kommunikációból 
(Program PR) áll. Kiemelkedő jelentőségűek és fokozott �-
gyelmet érdemelnek ezen kívül a praxisközösségek működé-
sét, a szakmai célok elérését támogató egészségkommunikáci-
ós tevékenységek is.

FŐ KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

1. Lakossági kommunikáció

A lakossági kommunikáció magában foglalja az orszá-
gos közvélemény általános tájékoztatását és a helyi közös-
ségek tagjainak részletes informálását, bevonását, oktatását, 
motivációját, beleértve a potenciális pácienseket/kienseket 
is. A lakossági kommunikáció többek között hozzájárul a 
program széleskörű publicitásához és pozitív megítélésé-
hez, elősegíti a praxisközösségi szolgáltatások eredményes 
és hatékony bevezetését és működtetését, valamint – hosszú 
távon – jelentős pozitív hatása lehet a lakosság egészségma-
gatartására, egészséggel, megelőzéssel kapcsolatos hiedel-
meire, ismereteire, attitűdjére és az alapellátási szolgáltatá-
sok általános elismertségére is.

Célcsoportok

– Lakosság (országos és helyi) 
– Helyi közösségek, beleértve minden korcsoportot, kü-

lönös tekintettel a hátrányos helyzetű lakosságra, ezen 
belül is a speciális rizikócsoportokra, így a romákra és 
a fogyatékkal élőkre

Célok

– Általános tájékoztatás és �gyelemfelkeltés a Program-
mal és a Svájci Hozzájárulással kapcsolatban, a Prog-
ram és a szolgáltatások megfelelő publicitásának és 
imázsának megteremtése érdekében 

– A helyi közösségek bevonása a programba és az egész-
ségfejlesztési és prevenciós szolgáltatásokba

– Lakossági edukáció, ismeretterjesztés egészséggel, 
egészséges életmóddal és prevencióval kapcsolatban, 
az attitűdök, az egészségmagatartás befolyásolása és az 
egészségkultúra fejlesztése érdekében 

– Motiváció, mozgósítás: 1) szűrőprogramokon, oltási 
programokon való részvételre 2) az egészségfejlesztési 
és alapellátási szolgáltatások igénybevételére 

– Magatartásváltozás elérése – általános szemléletváltás 
elérése, egészségkultúra megváltoztatása, az egyén fe-
lelősségének tudatosítása saját egészségének fenntartá-
sában és fejlesztésében

Fő csatornák, eszközök

Személyközi (interperszonális) kommunikáció
– Személyes konzultáció a rendelőkben, közösségi szín-

téren és a kliensek otthonában 

Nyomtatott tájékoztató anyagok és egyéb promóciós és ar-
culati eszközök

– Brosúrák és szóróanyagok a Modellprogram és a Svájci 
Hozzájárulás bemutatására

– Poszterek közösségi helyeken és az együttműködő 
partnerek épületein, helyiségein belül (pl. patikákban, 
önkormányzatoknál, iskolákban stb.)

– Tájékoztató anyagok egyes egészségügyi témákkal, 
megelőzéssel kapcsolatban

– Meghívó levelek a szűrési és oltási programokra, to-
borzást segítő egyéb tájékoztató anyagok egyes szűrési 
és oltási programokkal kapcsolatban

– Speciális tájékoztató anyagok a korlátozott információ-
értelmezési képességgel bíró (pl. írási, olvasási nehéz-
ségekkel rendelkező) célcsoportok számára

– Program arculati anyagok (roll upok, információs táb-
lák stb.) 

Digitális (online) média
– A Program honlapja – információval a Programról, 

szolgáltatásokról, letölthető lakossági tájékoztató anya-
gok stb. 
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– Információ és bannerek egyéb honlapokon (pl. együtt-
működő partnerek, helyi szervezetek) 

– Direct Mail – a közvetlen meghívások, információ (pl. 
szűrési meghívók, tájékoztatás) 

– Közösségi média, YouTube, PR �lm, megértést segítő 
online rajz�lmek, képregények stb.

– A program keretében kifejlesztett integrált informati-
kai rendszer lakossági szolgáltatásai

Sajtókommunikáció
– Ingyenesen generált megjelenések (hírek, interjúk, ri-

portok stb.) az országos és helyi médiumokban
– Fizetett megjelenések, hirdetések a program és a szol-

gáltatások népszerűsítése érdekében
– Publikációk a helyi és országos médiumokban (szakér-

tők által) Lásd még: 3. Sajtókommunikáció 

Rendezvények és más közösségi csatornák
– Helyi nyitóesemények egészségpolitikusok, szakmai és 

hatósági vezetők, valamint a helyi stakeholderek, civil 
szervezetek, partnerek és a közösség egyéb képviselői-
nek részvételével

– Egészségklubok célzottan egyes témák köré szervez-
ve, speciális cél (páciens) csoportok számára (pl. roma 
baba-mama klub) 

– Konzultáció és tanácsadás, ismeretterjesztő előadások 
közösségi helyszíneken, intézményekben (pl. előadá-
sok, foglalkozások egészségnapokon, iskolákban és 
óvodákban stb.)

– Csatlakozás helyi közösségi eseményekhez, csoportok-
hoz, klubokhoz, kezdeményezésekhez 

2. Kommunikáció a kliensekkel/páciensekkel

A páciensekkel/kliensekkel való kommunikáció az egész-
ségügyi szakemberek és azon személyek közötti információ-
cserét foglalja magában, akik már jártak az orvosi rende-
lőben vagy életmód-rendelésen (regisztrált páciensek). Az 
integrált IT rendszer szolgáltatásai tovább bővítik a pácien-
sekkel, kliensekkel való kommunikációs lehetőségeket, a ren-
delő falain kívül is lehetővé téve a kapcsolattartást, ezáltal is 
innovatívabbá és hatékonyabbá téve az új szolgáltatásokat.

Az egészségügyi szolgáltatók és az igénybevevők (páci-
ensek/kliensek) közötti megfelelő kommunikáció létfon-
tosságú a program eredményessége szempontjából. A jó 
interperszonális (pl. orvos-beteg) kommunikációnak je-
lentős hatása van a páciensek attitűdjére, elégedettségére és 
együttműködésére, sőt, befolyásolhatja a betegbiztonságot 
és az ellátás minőségét is. A páciensek bevonása és részvé-
tele az ellátásban, a kérdés-feltevés lehetősége, információ-
csere, közös döntéshozatal, stb. egyértelműen összefüggésbe 
hozhatóak az ellátás eredményességével. A páciensek elége-
detlensége és panaszai mögött az esetek jelentős százaléká-
ban az orvos-beteg kapcsolat hiányosságai és nem szakmai 
problémák állnak. A kommunikáció az egyike a betegbiz-
tonságot befolyásoló, legfontosabb tényezőknek – nemzet-

közi tanulmányok által is igazolt, hogy a kommunikációs 
hiányosságok a nemkívánatos események, ellátási hibák 
jelentős százalékáért felelősek. A szolgáltatók és a páciens 
közötti megfelelő kommunikáció ugyanakkor elősegíti az 
egészségügyi, orvosi információ megértését, a páciensek 
igényeinek, hiedelmeinek, attitűdjének pontosabb azonosí-
tását, növeli a betegelégedettséget, javíthatja a beteg-együtt-
működést és a betegbiztonságot.

Célcsoportok

– Páciensek/kliensek, beleértve minden korcsoportot 
(gyermekek, �atal felnőttek, felnőttek, idősek), külö-
nös tekintettel a hátrányos helyzetű lakosságra, ezen 
belül is a romákra és a fogyatékkal élőkre

Célok

– Innovatív és eredményes páciens/kliens – egészségügyi 
szakember kommunikációs gyakorlat megteremtése, 
az információcsere ösztönzése, páciensek/kliensek ak-
tív bevonása az ellátási folyamatba 

– A páciensek/kliensek szociokulturális sajátosságainak 
fokozott �gyelembevétele

– Az egészséggel, egészségüggyel kapcsolatos informá-
ció megértésének, értelmezési képességének javítása 
(health literacy javítása)

– Beteg-együttműködés javítása (compliance > konkor-
dancia)

– Az életmód tanácsadás, megelőzés és egészségfejlesz-
tési tevékenységek alapellátásba történő integrálásának 
elősegítése 

– A páciens/kliens elégedettség javítása, kedvező, bizal-
mon alapuló személyes kapcsolat kialakítása

– Az új szolgáltatások igénybevételének ösztönzése, az 
alapellátási szolgáltatások általános megítélésének ja-
vítása

Fő csatornák, eszközök

Személyközi (interperszonális) kommunikáció
– Személyes konzultáció a rendelőkben, közösségi szín-

téren és a páciensek otthonában

Nyomtatott tájékoztató anyagok és egyéb promóciós és ar-
culati eszközök

– Személyre szabott, az orvosi rendelőben és az életmód-
tanácsadások során egyedileg nyomtatható hand-
outok a pácienseknek (a páciens/kliens státusza és 
rizikófaktorai szerint)

– Poszterek a várótermekben (információ a programról, 
szűrési kampányról stb.) 

– Általános tájékoztató anyagok egyes egészségügyi té-
mákkal, problémakörrel, megelőzéssel kapcsolatban

– Tájékoztató anyagok (szóróanyagok) egyes szűrési és 
oltási programokkal kapcsolatban
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– Speciális tájékoztató anyagok a korlátozott információ-
értelmezési képességgel bíró (pl. írási, olvasási nehéz-
ségekkel rendelkező) célcsoportok számára

– Motivációs eszközök, melyek segítenek a szűrési to-
borzásban és a szolgáltatások igénybevételéért történő 
jutalmazásban (pl. Chip Kártya, apró ajándékok, mint 
pl. naptár stb.) 

– Program arculati anyagok (roll upok, információs táb-
lák stb.)

Digitális média
– A Program honlapja – információval a programról, 

szolgáltatásokról, letölthető beteg- és lakossági tájé-
koztató anyagok stb.

– Információ és bannerek egyéb honlapokon (pl. együtt-
működő partnerek, helyi szervezetek) 

– Direct Mail – a közvetlen meghívások (pl. szűrési 
meghívók) és/vagy a szolgáltatásokkal, programmal /
adott páciens számára fontos tudnivalókról közvetlen 
információadás céljából

– Közösségi média, YouTube, PR �lm, megértést segítő 
online rajz�lmek, képregények stb. 

– Betegtájékoztatás, oktatás, ismeretterjesztés, konzultá-
ció az integrált IT rendszer szolgáltatásain keresztül

Sajtókommunikáció
– Ingyenesen generált megjelenések (hírek, interjúk, ri-

portok stb) az országos és helyi médiumokban
– Fizetett megjelenések a program és a szolgáltatások 

népszerűsítése érdekében
– Publikációk a helyi és országos médiumokban (szak-

értők által)
– Cikkek, interjúk különböző betegcsoportok számára 

adott témák és problémakörök mentén, ismeretterjesz-
tés, tájékoztatás, egészségfejlesztés és oktatás céljából 
(lásd még: 3. Sajtókommunikáció)

Rendezvények és más közösségi csatornák
– Egészségklubok célzottan egyes témák köré szervezve, 

speciális cél- (páciens) csoportok számára

3. Sajtókommunikáció

A sajtókommunikáció a médiával (újságírókkal) való fo-
lyamatos kapcsolattartás, a programmal és ahhoz kapcsolódó 
témákkal kapcsolatos információátadás folyamata, a külső 
(lakossági és szakmai) célcsoportoknak szánt üzenetek széles-
körű, de lehetőség szerint minimális meddőszórással történő 
közvetítése céljából.

A médiakommunikációnak az előre meghatározott prio-
ritások, értékek és üzenetek mentén kell történnie, és támo-
gatnia a program stratégiai és szakmai céljainak megvaló-
sítását. A sajtókommunikáció tervezése, szervezése a Kom-
munikációs Csoport feladata, a Szakmai Vezetéssel szoros 
együttműködésben.

Célcsoportok

A nyomtatott, elektronikus és online sajtó képviselői (új-
ságírók, szerkesztők)

Célok

– Figyelemfelhívás a programra és a szolgáltatásokra – a 
célcsoportok közvetett elérése, üzenetek célba jutta-
tása, az egészségkommunikációs, egészségfejlesztési, 
egészségnevelési és prevenciós tevékenység támogatása 

– Lakossági toborzás a szűrési és oltási programokra, a 
szolgáltatások igénybevételének ösztönzése 

– Pozitív média megjelenések folyamatos generálása a 
nyomtatott, elektronikus és online sajtóban a Prog-
rammal, a Svájci Hozzájárulással kapcsolatban, vala-
mint ismeretterjesztő, oktató, tájékoztató célból egyes 
egészséggel, egészséges életmóddal kapcsolatos témák-
ban. (stratégia és tematika alapján)

– A média érzékenyítése a program szempontjából fon-
tos témák iránt, ill. stigmák, előítéletek lebontása

– Interaktív, bizalmi kapcsolat kialakítása az újságírók-
kal, rendszeres tájékoztatás, megjelenések ösztönzése

– Negatív sajtómegjelenések, esetleges támadások meg-
előzése, kezelése

Fő csatornák és eszközök

Személyközi (interperszonális) kommunikáció és általános 
médiakommunikációs feladatok

– A médiakommunikáció menedzselése, kezelése, 
speakerek kiválasztása, képzése, általános felkészítése 
(médiatréningek), sajtómegkeresések gyors, professzi-
onális megválaszolása, sajtókapcsolatok proaktív, folya-
matos építése, megjelenések generálása, interjúk, ripor-
tok felkészítés adott média szereplésre, sajtóközlemények 
megírása, kiadása, média montoring és follow-up stb.

Nyomtatott tájékoztató anyagok és egyéb promóciós és ar-
culati eszközök

– Sajtóközlemények a nyitó- és zárórendezvények kap-
csán szervezett sajtótájékoztatók alkalmával

– Rendszeresen kiadott sajtóanyagok, bizonyos, előre 
meghatározott témákban

– Megértést segítő háttéranyagok, fotók
– Program arculati anyagok

Digitális média
– Külön menüpont a program honlapján a sajtó számára
E-mail, DM, Közösségi média (Facebook, Twitter, stb.), 

YouTube videók (PR Filmek, rajz�lmek, stb)
Online tanácsadás, cikkek, hirdetések, bannerek, stb 

(lásd még: egyes célcsoportok/sajtókommunikáció)

Rendezvények és más közösségi csatornák 
– Nyitó- és Záró sajtótájékoztató
– Helyi sajtótájékoztató, háttérbeszélgetések
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Általános sajtókommunikációs szabályok

Mivel a tömegkommunikáció az üzenetek kommuniká-
lásának egyik legfontosabb csatornája, stratégiai jelentőségű 
a médiakommunikáció alapos kontrolja és koordinációja, a 
stratégiai célok megvalósításának támogatása érdekében. A 
sajtókommunikáció előre lefektetett, egyértelmű szabályok 
és irányelvek szerint történik, melyek a Médiaszabályzat-
ban kerülnek rögzítésre. Ebben egyértelműen és részletesen 
szabályozni kell az újságírókkal való formális és informális 
kapcsolattartást és a sajtókapcsolatok kezelésének folyama-
tát, feladatait. A Médiaszabályzattal minden munkatársnak 
tisztában kell lennie és az abban foglalt eljárásrendet, elő-
írásokat be kell tartania. A legfontosabb rendelkezések – a 
teljesség igénye nélkül - az alábbiak. 

1. A sajtókommunikáció mindenkor az előre megha-
tározott irányelvek szerint és szabályok betartásával 
történik

2. A sajtókommunikációt a Kommunikációs Csoport 
koordinálja, a Kommunikációs Vezető iránymutatá-
sa alapján, a szakmai és a projektvezetés felügyelete 
mellett

3. A Kommunikációs Csoportot minden sajtómegkere-
sésről előzetesen, írásban tájékoztatni kell

4. Sajtónyilatkozatokat csak a Kommunikációs Vezető 
előzetes tájékoztatásával és engedélyével lehet tenni (a 
Szakmai- és Projektvezetéssel a Kommunikációs Veze-
tő konzultál) 

5. A Programmal kapcsolatos központi sajtónyilatkoza-
tokra és stratégiai jelentőségű kérdések megválaszolá-
sára csak a Projekt- és a Szakmai Vezetés kijelölt tagjai 
jogosultak, a kommunikációs vezető előzetes tájékoz-
tatását követően

6. A Programmal kapcsolatos általános tájékoztatásra, 
helyi vonatkozású, a szolgáltatások elérhetőségével 
kapcsolatos kérdések megválaszolására, ill. egészség-
ügyi szakmai kérdések megválaszolására a Praxiskö-
zösségi Koordinátorok is jogosultak, a Kommunikáci-
ós Vezető előzetes tájékoztatását követően

7. A potenciális nyilatkozó személyeknek média- és 
kommunikációs tréningen kell részt venniük, az ese-
mények és interjúk előtt felkészítésük a Kommunikáci-
ós Vezető vagy az általa kijelölt személy feladata 

8. A sajtónyilvánosságot a megállapodott prioritásokra, 
szakmai és stratégiai céloknak megfelelően megfogal-
mazott üzenetekre kell fókuszálni 

9. Biztosítani kell, hogy páciensek/kliensek személyes 
adatai ne jussanak a sajtó tudomására, kivéve, ha az 
érintettek egyértelműen beleegyeznek abba, hogy 
történetüket publikussá lehet tenni és a nyilvánosság 
megteremtése céljából fel lehet használni

10. Sajtóközleményeket, és egyéb írásos anyagokat a saj-
tó számára csak a Kommunikációs Csoport adhat ki, a 
Szakmai és Projektvezetés előzetes jóváhagyását köve-
tően, ill. instrukciói szerint.

4. Kommunikáció szakemberekkel, stakeholderekkel és
     egyéb kiemelt intermedier célcsoportokkal

Egyes országos és helyi intézmények, hatóságok, dön-
téshozók, szakmai és civil szervezetek, és egyéb intermedi-
er célcsoportok tájékoztatása szintén kiemelt jelentőségű a 
praxisközösségek sikeres létrehozása és működtetése ér-
dekében. A helyi döntéshozók, stakeholderek támogatásá-
nak elnyerése, helyi közösségi kezdeményezésekhez való 
csatlakozás, együttműködések kialakítása révén növelhető 
a modellprogram támogatottsága és ismertsége, valamint 
a lakosság motivációja az új szolgáltatások igénybevételé-
re.  A praxisközösségek gördülékeny működtetése érdeké-
ben a helyi szakmai célcsoportokkal való kapcsolatfelvételre 
és tájékoztatásra is kiemelt hangsúlyt kell fektetni, külö-
nös tekintettel a program által érintett (a praxisközössé-
gek vonzáskörzetében található) egészségügyi és szociális 
intézmények vezetőire, orvosokra, gyógyszerészekre, és 
egyéb szakemberekre. A helyi közösségek szintjén végzett 
kommunikációs aktivitások mellett, nem feledkezhetünk 
meg a programmal kapcsolatos országos kommunikációról, 
stakeholderek, döntéshozók, szakemberek eléréséről, tájé-
koztatásáról, bevonásáról sem. A szakmai kommunikáción 
belül �gyelmet érdemel többek között a �nanszírozóval, és 
egyéb illetékes hatóságokkal (köztük a közeljövőben fel-
álló egészségfejlesztési irodákkal és a kormányhivatalok 
népegészségügyi szakigazgatási szervein belül működő 
egészségfejlesztési osztályokkal) való kommunikáció. Az 
államigazgatás érintett szereplőivel, egészségpolitikusokkal, 
döntéshozókkal való kapcsolattartás és információcsere a 
program működtetése, fejlesztése és későbbi országos kiter-
jesztése érdekében szintén kulcsfontosságú.

Célcsoportok

– Állami vezetők, döntéshozók, egészségpolitikusok – Pl. 
Magyar Kormány, Parlament, Minisztériumok, Állam-
titkárságok illetékes képviselői, a Parlament Egészség-
ügyi Bizottságának tagjai, politikai pártok képviselői

– Egészségügyi intézmények vezetői, egészségügyi szak-
emberek: orvosok, nővérek, gyógyszerészek és egyéb, 
az egészségügyben vagy ahhoz szorosan kapcsolódó 
(pl. szociális) ágazatokban dolgozó szakemberek (helyi 
és országos szinten)

– Szakmai szervezetek: kamarák, egyesületek, népegész-
ségügyi szervek (pl. szakmai társaságok, OEFI, egész-
ségfejlesztési irodák stb.) 

– Civil szervezetek, betegszervezetek, köztük roma szer-
vezetek, alapítványok, érdekvédelmi csoportok

– Helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok
– Helyi közösségi intézmények, helyi vállalkozások, szo-

ciális intézmények, oktatási intézmények, egyéb in-
termedier célcsoportok, melyek elősegíthetik a helyi 
közösségek bevonását, elérését

– Hatóságok (pl. OEP, OTH)
– Nemzetközi szervezetek magyarországi képviseletei 

(pl. WHO) stb.
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Célok

– Figyelemfelkeltés, a Program és a szolgáltatások publi-
citásának és pozitív megítélésének elősegítése 

– Egészségügyi szakemberek, vezetők, helyi 
stakeholderek, véleményvezérek bevonása a Program-
ba, a programcélok támogatása és az elsődleges célcso-
portok hatékony elérésének segítése érdekében

– Közös kezdeményezések, együttműködések kezdemé-
nyezése, bizonyos, a Program szempontjából kívánatos 
változások bevezetésének ösztönzése, toborzás segítése 
az adott szervezeten belül vagy a szervezet által elért 
közösségek körében. Visszajelzések ösztönzése a prog-
rammal és a szolgáltatásokkal kapcsolatban, a modell 
folyamatos fejlesztése, az eredmények disszeminációja, 
a program kiterjesztésének elősegítése, egészségpoliti-
kai javaslatok elfogadása érdekében.

– Az alapellátás általános megítélésének javítása
– Gördülékeny információáramlás, kiegyensúlyozott 

adatszolgáltatási és jelentési rendszer biztosítása
 

Fő csatornák, eszközök

Személyközi (interperszonális) kommunikáció
– Személyes megbeszélések, egyeztetések (elsősorban a 

Szakmai Vezetéssel és a Praxisközösségi koordináto-
rokkal)

Nyomtatott tájékoztató anyagok és egyéb promóciós és ar-
culati eszközök

– Tájékoztató levelek a Programról és a potenciális 
együttműködési lehetőségekről, találkozók előkészítése

– Program bemutató brosúra (mellékletként küldve, tár-
gyalásokon átadva, konferenciákon szóróanyagokkal 
együtt alkalmazva, stb.) 

– Lakossági tájékoztatást szolgáló szóróanyagok, poszte-
rek megküldése (a partnerek intézményeiben, felülete-
in való közzétételre, kihelyezésre)

Digitális média (online) 
– Külön szakembereknek szóló menüpont a Program 

honlapján (tájékoztató anyagok, programdokumentu-
mok, szakmai publikációk, ajánlott irodalom a témá-
ban stb.)

Online tájékoztató levelek (tárgyalások előkészítéseként, 
aktualitásokról való értesítés céljából, együttműködési 
lehetőségekről stb.)

Bannerek, cikkek, hírek a szakemberek által olvasott 
honlapokon, portálokon

Sajtókommunikáció
– Bár a Programmal kapcsolatos, lakossági sajtóban 

megjelenő híradásokról a szakmai közvélemény is 
értesül, azok kiegészítéseként speciális, a szakembe-
rek, döntéshozók, egyéb stakeholderek számára érde-
kes, hírértékű szempontok hangsúlyozásával célszerű 
további megjelenéseket generálni az általuk preferált 

médiumokban. (elsősorban ingyenesen elhelyezett/ge-
nerált interjúk, cikkek stb. formájában) 

– Sajtó-háttérbeszélgetések a szakmai sajtó munkatársai 
számára, speciális, az adott célcsoportot érintő és ér-
deklő témákban

– Publikációk a szakmai sajtóban az új modellkoncepci-
óról, működéséről, szolgáltatásairól, várt eredmények-
ről, ill. felmérések eredményeinek összegzése

Események és egyéb csoport és kommunikációs csatornák
– Szakmai workshop háziorvosok számára (azon házi-

orvosok részvételével, akik nem tagjai a praxisközös-
ségeknek), a visszajelzések, javaslatok ösztönzése, a 
program folyamatos fejlesztésének támogatása érde-
kében. (Célszerűen a szolgáltatások elindulását meg-
előzően érdemes megrendezni az első workshopot, s 
ezt követően kb. éves rendszerességgel a továbbiakat.) 
– Ezek a workshopok a “kívülálló” háziorvosok szem-
pontjainak összegyűjtésére, tájékoztatásukra, bizal-
muk elnyerésére egyaránt alkalmasak, ezáltal nemcsak 
a Program fejlesztéséhez járulnak hozzá, hanem PR 
célokat is szolgálnak, támogatják a Program későbbi 
bevezetését, elfogadottságának megteremtését. 

– Nyitó és Záró rendezvények – a Program Nyitó- és Zá-
róeseményeire (országos és regionális rendezvények) 
természetesen az országos és helyi stakeholderek, véle-
ményvezérek, civil és szakmai szervezetek, Roma szer-
vezetek, önkormányzatok, döntéshozók, egészségpoli-
tikusok is meghívást kapnak 

– Prezentációk, előadások, szóróanyagok konferenciá-
kon, esetleg az akkreditált, rendszeres háziorvosi to-
vábbképző programokon belül is

– Közös kezdeményezések, közösségi események a la-
kosság, páciensek, potenciális kliensek részvételével 
(Pl. önkormányzati napon előadás, egészségügyi in-
tézmény nyílt napján részvétel, tanácsadás, ismeretter-
jesztő előadások, stb. (lsd. lakossági kommunikáció)
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Tervezés Megvalósítás Értékelés

PROJEKTMENEDZSMENT A kommunikációs tervezés 

folyamatának felügyelete, a 

kommunikációs terv, 

szabályok jóváhagyása

A programmal kapcsolatos 

általános tájékoztató anyagok, 

honlap tartalom, sajtóanyagok 

stb. elkészítésének segítése, 

anyagok jóváhagyása

Részvétel megbeszéléseken, 

workshopokon

Folyamatos együttműködés és 

konzultáció a Kommunikációs 

Csoporttal a kommunikációs 

tevékenységek és a stratégiai, 

szakmai célok összehangolása 

érdekében

Rendszeres kommunikáció és 

együttműködés a Szakmai 

Vezetéssel a kommunikációs 

üzenetek és stratégia 

összehangolása, érdekében

Együttműködési 

megállapodások 

kezdeményezése, 

kommunikáció az 

egészségpolitikai 

döntéshozókkal, egyes 

stakeholderekkel

Részvétel workshopokon, 

értékelő megbeszéléseken

Követelmények, javaslatok az 

értékelés módszertanát, 

tartalmát és formáját illetően 

Részvétel értékelő 

megbeszéléseken

Az értékelés eredményeinek 

integrálása a modell fejlesztési 

folyamatába

SZAKMAI VEZETÉS A kommunikációs tervezés 

folyamatának felügyelete, a 

kommunikációs terv, 

szabályok jóváhagyása

Szakmai támogatás a lakossági 

/ betegtájékoztató anyagok/

sajtóanyagok/honlap tartalom 

elkészítéséhez, anyagok 

jóváhagyása

Részvétel megbeszéléseken, 

workshopokon

Folyamatos együttműködés és 

konzultáció a Kommunikációs 

Csoporttal a kommunikációs 

tevékenységek és a stratégiai, 

szakmai célok összehangolása 

érdekében

Rendszeres kommunikáció a 

praxiskoordinátorokkal és 

háziorvosokkal (szükség 

szerint egyéb praxisközösségi 

munkatársakkal)

Együttműködési 

megállapodások 

kezdeményezése, 

kommunikáció az 

egészségpolitikai döntés-

hozókkal, egyes 

stakeholderekkel

Részvétel workshopokon, 

értékelő megbeszéléseken

Követelmények, javaslatok az 

értékelés módszertanát, 

tartalmát és formáját illetően 

Részvétel értékelő 

megbeszéléseken

Az értékelés eredményeinek 

integrálása a modell fejlesztési 

folyamatába

Kommunikációs feladatok és felelősségi körök
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Kommunikációs feladatok és felelősségi körök

Tervezés Megvalósítás Értékelés

KOMMUNIKÁCIÓS VEZETŐ, 
KOMMUNIKÁCIÓS CSOPORT

Stratégiai és operatív 

kommunikációs tervezés, a 

kommunikációs terv 

folyamatos felülvizsgálata és 

adaptálása, &nomítása

Helyi kommunikációs 

akciótervek integrálása a 

központi kommunikációs 

tervbe

Szabályozás: Arculati 

kézikönyv, a belső és külső 

kommunikáció szabályai, 

médiakommunikációs 

szabályzat stb.

A tájékoztató anyagok 

véglegesítése (design & 

tartalom), honlap 

tartalomszerkesztése (a 

szakmai vezetéstől és 

praxiskoordinátoroktól érkező 

input alapján, szoros 

együttműködésben)

A program kommunikációs 

tevékenységeinek irányítása és 

koordinálása, a 

kommunikációs tervben 

foglaltaknak megfelelően

Sajtókommunikáció 

menedzsmentje

Belső és külső kommunikációs 

események, workshopok 

szervezése, a belső 

kommunikáció és a 

kommunikációs képzések 

szakmai és operatív 

támogatása

A kommunikációs 

tevékenységek instruálása, 

szakmai és operatív 

támogatása

Alvállalkozók és tanácsadók 

irányítása

A kommunikációs szabályok 

bevezetésének és 

betartatásának elősegítése

Rendszeres beszámoló és 

konzultáció a kommunikációs 

tevékenységekről a Szakmai és 

Projektvezetésnek

A kommunikációs 

tevékenység folyamatos 

monitorozása és értékelése, a 

kommunikációs terv 

&nomítása, adaptálása az 

eredményeknek, 

visszajelzéseknek megfelelően 

Kommunikációs audit, 

személyes interjúk a 

praxisközösségi 

koordinátorokkal, dolgozói 

elégedettségmérések 

támogatása

A kommunikációs 

tevékenység tervezését és 

értékelését segítő workshopok 

és fókuszcsoportok szervezése, 

irányítása

A páciens/kliens elégedettség- 

és attitűdfelmérés, lakossági 

felmérések szakmai segítése
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Tervezés Megvalósítás Értékelés

PRAXISKÖZÖSSÉGI 
KOORDINÁTOR

Helyi kommunikációs 

akciótervek elkészítése a 

praxisközösségi tagok 

bevonásával, elkészült és 

jóváhagyott akciótervek 

központi tervbe 

integrálásának segítése, 

kommunikációs terv 

véglegesítésének támogatása

Szakmai támogatás a lakossági 

/ betegtájékoztató anyagok/

sajtóanyagok/honlap tartalom 

elkészítéséhez, elkészült 

anyagok véleményezése, 

lektorálása, közreműködés az 

anyagok véglegesítésében

Kommunikációs szabályzat 

véleményezése a gyakorlati 

alkalmazhatóság 

szempontjából, módosítási 

javaslatok

Részvétel a szolgáltatások 

bevezetését előkészítő 

kommunikációs 

workshopokon, 

értekezleteken, képzéseken

A helyi kommunikációs 

tevékenység irányítása, 

felügyelete, instruálása (a 

Kommunikációs Csoport és a 

Szakmai Vezetés 

támogatásával)

Helyi együttműködési 

megállapodások ösztönzése, 

elősegítése a Szakmai 

Vezetéssel szoros 

együttműködésben

Részvétel kommunikációs 

megbeszéléseken, 

workshopokon, 

értekezleteken, képzéseken, 

ezek tervezésének, 

szervezésének szakmai és 

operatív támogatása

Tájékoztató anyagok helyi 

terjesztése és annak 

ösztönzése (kollégák, 

partnerek körében)

Páciensek/Kliensek, helyi 

lakosság bevonása, 

tájékoztatás, tanácsadás, 

oktatás, motiváció, toborzás

A kommunikációs szabályok 

bevezetésének és 

betartatásának elősegítése

Folyamatos kommunikáció a 

Szakmai Vezetéssel és a 

praxisközösségi tagokkal, a 

praxisközösségek belső 

kommunikációjának irányítása, 

rendszeres jelentések a 

Szakmai Vezetésnek

A kommunikációs 

tevékenység folyamatos 

monitorozása és értékelése, a 

helyi kommunikációs 

cselekvési tervek +nomítása, 

frissítése, adaptálása az 

eredményeknek, 

visszajelzéseknek megfelelően

Részvétel kommunikációs 

auditokon, a kommunikációs 

tevékenység tervezését és 

értékelését segítő 

workshopokon és 

fókuszcsoportokban, azok 

szervezésében és 

lebonyolításában

A praxisközösségi (belső) 

értékelő megbeszélések 

kezdeményezése a 

munkafolyamatok, működés 

értékelésére, problémák 

azonosítására és megoldási 

javaslatok kidolgozása 

érdekében, részvétel dolgozói 

elégedettség felmérésekben

A páciens/kliens elégedettség- 

és attitűdfelmérés, lakossági 

felmérések szakmai segítése

Visszajelzések a saját 

tapasztalatok alapján a 

Szakmai és Kommunikációs 

Vezetésnek, ill. praxisközösségi 

tagok, lakosság, Páciensek/ 

Kliensek visszajelzéseinek 

ösztönzése

Kommunikációs feladatok és felelősségi körök
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Tervezés Megvalósítás Értékelés

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI 
KOORDINÁTOR

Együttműködés a helyi 

kommunikációs akciótervek 

elkészítésében

Szakmai támogatás a lakossági 

/ betegtájékoztató anyagok/

sajtóanyagok/honlap tartalom 

elkészítéséhez, közreműködés 

az anyagok véglegesítésében

Kommunikációs szabályzat 

véleményezése a gyakorlati 

alkalmazhatóság 

szempontjából, módosítási 

javaslatok

Részvétel a szolgáltatások 

bevezetését előkészítő 

értekezleteken, képzéseken

A helyi kommunikációs 

tevékenység koordinálása a 

jóváhagyott helyi 

kommunikációs akcióterv 

alapján

Helyi együttműködési 

megállapodások ösztönzése, 

elősegítése, előkészítése, a 

Praxisközösségi 

Koordinátorokkal szoros 

együttműködésben

Részvétel praxisközösségi 

belső megbeszéléseken, 

értekezleteken, ezek 

szervezése, szakmai és 

operatív támogatása

Tájékoztató anyagok helyi 

terjesztése és annak 

ösztönzése (kollégák, 

partnerek körében)

A kommunikációs szabályok 

bevezetésének és 

betartatásának elősegítése

Folyamatos kommunikáció a 

Praxis Koordinátorokkal, 

Praxisközösségi Nővérrel és a 

praxisközösségi tagokkal, a 

praxisközösségek belső 

kommunikációjának 

szervezése, koordinációja, 

beszámoló saját 

tevékenységről a Praxis 

Koordinátornak

Együttműködés a 

kommunikációs tevékenység 

folyamatos monitorozásában 

és értékelésében, a helyi 

kommunikációs cselekvési 

tervek +nomítása, frissítése, 

adaptálása az eredményeknek, 

visszajelzéseknek megfelelően 

Részvétel kommunikációs 

auditokon, a kommunikációs 

tevékenység tervezését és 

értékelését segítő 

workshopokon és 

fókuszcsoportokban, azok 

szervezésében és 

lebonyolításában

A praxisközösségi (belső) 

értékelő megbeszélések 

szervezése a 

munkafolyamatok, működés 

értékelésére, problémák 

azonosítására és megoldási 

javaslatok kidolgozása 

érdekében, részvétel ezeken, 

és dolgozói elégedettség 

felmérésekben

A páciens/kliens elégedettség- 

és attitűdfelmérés, lakossági 

felmérések szakmai és 

operatív segítése

Visszajelzések a saját 

tapasztalatok alapján a Praxis 

Koordinátornak, a 

praxisközösségi tagok, 

lakosság, Páciensek/ Kliensek 

visszajelzéseinek ösztönzése

Kommunikációs feladatok és felelősségi körök
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Tervezés Megvalósítás Értékelés

HÁZIORVOS Együttműködés a helyi 

kommunikációs akciótervek 

elkészítésében

Szakmai támogatás a lakossági 

/ betegtájékoztató anyagok/

sajtóanyagok/honlap tartalom 

elkészítéséhez

Részvétel a szolgáltatások 

bevezetését előkészítő 

értekezleteken, képzéseken

Együttműködés a helyi 

kommunikációs akcióterv 

végrehajtásában

Tájékoztató anyagok helyi 

terjesztése és annak 

ösztönzése (kollégák, 

partnerek körében)

Páciensek/Kliensek, helyi 

lakosság bevonása, 

tájékoztatás, tanácsadás, 

oktatás, motiváció, toborzás

Belső jelentések és egyéb 

dokumentáció, részvétel 

praxisközösségi belső 

megbeszéléseken, 

értekezleteken

A kommunikációs szabályok 

bevezetésének és 

betartatásának elősegítése

Folyamatos kommunikáció a 

Praxis Koordinátorokkal, Praxis 

Nővérrel, és a praxisközösségi 

tagokkal, beszámoló saját 

tevékenységről a Praxis 

Koordinátornak.

Együttműködés a 

kommunikációs tevékenység 

folyamatos monitorozásában 

és értékelésében

Részvétel kommunikációs 

auditokon, a kommunikációs 

tevékenység tervezését és 

értékelését segítő 

workshopokon és 

fókuszcsoportokban

Részvétel a praxisközösségi 

(belső) értékelő 

megbeszéléseken, és dolgozói 

elégedettség felmérésekben, a 

munkafolyamatok, működés 

értékelésére, problémák 

azonosítására és megoldási 

javaslatok kidolgozása 

érdekében

A páciens/kliens elégedettség- 

és attitűdfelmérés, lakossági 

felmérések segítése

Visszajelzések a saját 

tapasztalatok alapján a 

Praxisközösségi 

Koordinátornak, lakosság, 

Páciensek/ Kliensek 

visszajelzéseinek ösztönzése

Kommunikációs feladatok és felelősségi körök
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Tervezés Megvalósítás Értékelés

PRAXIS NŐVÉR Együttműködés a helyi 

kommunikációs akciótervek 

elkészítésében

Szakmai támogatás a lakossági 

/ betegtájékoztató anyagok/

sajtóanyagok/honlap tartalom 

elkészítéséhez

Részvétel a szolgáltatások 

bevezetését előkészítő 

értekezleteken, képzéseken

Együttműködés a helyi 

kommunikációs akcióterv 

végrehajtásában

Tájékoztató anyagok helyi 

terjesztése és annak 

ösztönzése (kollégák, 

partnerek körében)

Páciensek/Kliensek, helyi 

lakosság bevonása, 

tájékoztatás, tanácsadás, 

oktatás, motiváció, toborzás

Belső jelentések és egyéb 

dokumentáció, részvétel 

praxisközösségi belső 

megbeszéléseken, 

értekezleteken

A kommunikációs szabályok 

bevezetésének és 

betartatásának elősegítése

Folyamatos kommunikáció a 

Háziorvossal, Praxisközösségi 

Nővérrel, és a praxisközösségi 

tagokkal, beszámoló saját 

tevékenységről a Háziorvosnak

Együttműködés a 

kommunikációs tevékenység 

folyamatos monitorozásában 

és értékelésében

Részvétel a kommunikációs 

tevékenység tervezését és 

értékelését segítő 

fókuszcsoportokban, egyes 

értékelő megbeszéléseken

Részvétel a praxisközösségi 

(belső) értékelő 

megbeszéléseken, és dolgozói 

elégedettség felmérésekben a 

munkafolyamatok, működés 

értékelésére, problémák 

azonosítására és megoldási 

javaslatok kidolgozása 

érdekében

A páciens/kliens elégedettség- 

és attitűdfelmérés, lakossági 

felmérések segítése

Rendszeres visszajelzés a saját 

tapasztalatok alapján a 

Háziorvosnak, lakosság, 

Páciensek/ Kliensek 

visszajelzéseinek ösztönzése

Kommunikációs feladatok és felelősségi körök
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Tervezés Megvalósítás Értékelés

PRAXISKÖZÖSSÉGI NŐVÉR, 
VÉDŐNŐ, EGÉSZSÉGŐR

Együttműködés a helyi 

kommunikációs akciótervek 

elkészítésében

Szakmai támogatás a lakossági 

/ betegtájékoztató anyagok/

sajtóanyagok/honlap tartalom 

elkészítéséhez

Részvétel a szolgáltatások 

bevezetését előkészítő 

értekezleteken, képzéseken

Együttműködés a helyi 

kommunikációs akcióterv 

végrehajtásában

Tájékoztató anyagok helyi 

terjesztése és annak 

ösztönzése (kollégák, 

partnerek körében)

Páciensek/Kliensek, helyi 

lakosság bevonása, 

tájékoztatás, tanácsadás, 

oktatás, motiváció, toborzás

Belső jelentések és egyéb 

dokumentáció, részvétel 

praxisközösségi belső 

megbeszéléseken, 

értekezleteken

A kommunikációs szabályok 

bevezetésének és 

betartatásának elősegítése

Folyamatos kommunikáció a 

Háziorvossal, Praxisközösségi 

Nővérrel, és a praxisközösségi 

tagokkal, beszámoló saját 

tevékenységről a Háziorvosnak

Együttműködés a 

kommunikációs tevékenység 

folyamatos monitorozásában 

és értékelésében

Részvétel a kommunikációs 

tevékenység tervezését és 

értékelését segítő 

fókuszcsoportokban, egyes 

értékelő megbeszéléseken

Részvétel a praxisközösségi 

(belső) értékelő 

megbeszéléseken, és dolgozói 

elégedettség felmérésekben a 

munkafolyamatok, működés 

értékelésére, problémák 

azonosítására és megoldási 

javaslatok kidolgozása 

érdekében

A páciens/kliens elégedettség- 

és attitűdfelmérés, lakossági 

felmérések segítése

Rendszeres visszajelzés a saját 

tapasztalatok alapján a 

Háziorvosnak, lakosság, 

Páciensek/ Kliensek 

visszajelzéseinek ösztönzése

Kommunikációs feladatok és felelősségi körök
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Tervezés Megvalósítás Értékelés

EGYÉB EGÉSZSÉGÜGYI 
SZAKEMBEREK

Dietetikus
gyógytornász,
egészségpszichológus, 
rezidens,
házi gyermekorvos

Együttműködés a helyi 

kommunikációs akciótervek 

elkészítésében

Szakmai támogatás a lakossági 

/ betegtájékoztató anyagok/

sajtóanyagok/honlap tartalom 

elkészítéséhez

Részvétel a szolgáltatások 

bevezetését előkészítő 

értekezleteken, képzéseken

Együttműködés a helyi 

kommunikációs akcióterv 

végrehajtásában 

Tájékoztató anyagok helyi 

terjesztése és annak 

ösztönzése (kollégák, 

partnerek körében)

Páciensek/Kliensek, helyi 

lakosság bevonása, 

tájékoztatás, tanácsadás, 

oktatás, motiváció, toborzás

Belső jelentések és egyéb 

dokumentáció, részvétel 

praxisközösségi belső 

megbeszéléseken, 

értekezleteken

A kommunikációs szabályok 

bevezetésének és 

betartatásának elősegítése

Folyamatos kommunikáció a 

Háziorvossal, Praxisközösségi 

Nővérrel, és a praxisközösségi 

tagokkal, beszámoló saját 

tevékenységről a 

Népegészségügyi 

Koordinátornak

Együttműködés a 

kommunikációs tevékenység 

folyamatos monitorozásában 

és értékelésében

Részvétel a kommunikációs 

tevékenység tervezését és 

értékelését segítő 

fókuszcsoportokban, egyes 

értékelő megbeszéléseken

Részvétel a praxisközösségi 

(belső) értékelő 

megbeszéléseken, és dolgozói 

elégedettség felmérésekben a 

munkafolyamatok, működés 

értékelésére, problémák 

azonosítására és megoldási 

javaslatok kidolgozása 

érdekében

A páciens/kliens elégedettség- 

és attitűdfelmérés, lakossági 

felmérések segítése

Rendszeres visszajelzés a saját 

tapasztalatok alapján a 

Népegészségügyi 

Koordinátornak, lakosság, 

Páciensek/ Kliensek 

visszajelzéseinek ösztönzése

Kommunikációs feladatok és felelősségi körök
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A kutatási projektek olyan adatokat és információkat 
szolgáltatnak, amelyek segítségével a modellprogram érté-
kelhető, és amelyek lehetővé teszik a program alapvető cél-
kitűzésének, az egészségpolitikai ajánlások megfogalmazá-
sát. A kutatási tevékenység alap- és végállapot felmérésre és 
folyamatos monitoring működtetésére terjed ki.

A kutatási projekteket a Debreceni Egyetem Népegész-
ségügyi Kara irányítja. Az Országos Alapellátási Intézet, 
a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, 
a Semmelweis Egyetem vesznek részt a programokban. A 
GYEMSZI és a MÁOTE véleményezőként támogatja ezen a 
területen a munkát.

1. ALAP- ÉS VÉGÁLLAPOT-FELMÉRÉS

A Program alapját jelentő együttműködési megállapo-
dás logikai keretmátrixa de!niálja azokat az indikátoro-
kat, amelyeket az alapállapot értékelése során vizsgálni (s a 
projekt előrehaladása során is monitorozni, majd a végál-
lapot felmérésben ismételten meghatározni) kell. Az összes 
indikátor számításához több részből álló, több adatbázisra 
támaszkodó elemzésre van szükség:

– rutinszerűen működő jelentési rendszerekben keletke-
ző adatok (az OEP alapellátással kapcsolatos B300-as 
jelentése, illetve járóbeteg-szakellátással kapcsolatos 
teljesítmény-elszámolási adatai) feldolgozására;

– a Programban érintett háziorvosok, illetve munkatár-
saik segítségével praxisnyilvántartásból kigyűjthető 
adatok (háziorvosi praxisokban regisztrált incidens 
esetszámok, védőnők nyilvántartásaiból előállítható 
anya-gyermekegészségügyi indikátorok) elemzésére.

A fentiekből nem származtatható indikátorok generá-
lásához, az érintett praxisok által ellátott felnőtt lakosság 
praxisonkénti 50-50 fős reprezentatív mintáján elvégzendő 
kérdőíves felmérésre és egészségi-állapot vizsgálatra kerül 
sor. A vizsgálat az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudo-
mányos Kutatásetikai Bizottsága által engedélyezett proto-
koll alapján folyik (57096/2012/EKU).

Alapállapot-felmérés

Az alapállapot értékelés indikátorai meghatározásra 
fognak kerülni a program befejezéseként kivitelezett vég-
állapot-felmérés során is. A modellprogram sikerét vagy 
sikertelenségét az alap-és végállapot közti eltérés teszi majd 
mérhetővé.

Ehhez az egyszerű „before-a"er” elemzés nem elégséges, 
mert a program négy éves futamideje alatt a magyar alap-
ellátásban bekövetkező változások, valamint az alapellátás 
teljesítménymutatóit közvetve befolyásoló társadalmi-gaz-
dasági (jogszabályi, !nanszírozási, orvos-demográ!ai stb.) 
változások hatásának megítélésére, s a program mindezek-

től független eredményességének jellemzésére csak akkor 
lesz mód, ha a fenti felmérés a magyar alapellátás telje-
sítményének, illetve annak a futamidő alatt bekövetkező 
változásának jellemzésére alkalmas általános alapállapot 
felméréssel egészül ki országos reprezentativitást biztosító 
praxis-hálózatra támaszkodva. Azaz, az intervenciós praxi-
sok lakosságára vonatkozó alap- és végállapot közti eltérés 
jellege, valamint annak okai csak akkor lesznek értelmez-
hetőek, ha a program megvalósulásának futamideje alatt 
a magyarországi viszonyok elmozdulásáról is adatokkal 
rendelkezünk az indikátorok teljes spektrumára kiterje-
dő részletességgel. Ezért a fentiekben vázolt adatbáziso-
kon elvégzett elemzések akkor tekinthetők komplettnek, 
ha kiegészülnek a kontroll praxisok által ellátott lakosság 
reprezentatív mintáján elvégzett felmérés adataival. Mivel a 
végállapot felmérést is hasonlóan szigorú minőségi kritéri-
umok mentén kell majd elvégezni, olyan kontroll praxisok 
kiválasztására van szükség, amelyek vezetői az elvégzendő 
feladat szempontjából referenciával bírnak, azaz már de-
monstrálták, hogy hosszú távon is megbízható módon ké-
pesek együttműködésre.

Végállapot-felmérés

A végállapot-felmérés ugyanazt a metodikát fogja alkal-
mazni, mint az alapállapot-felmérés. A program eredmé-
nyeinek az értékelése a magyarországi referenciaszintek 
változásaival korrigált alap- és végállapot közti különbségek 
meghatározásán fog alapulni.

1.1. Az intervenciós területek lakosságának 
        alapállapot-felmérése

Az adatgyűjtés a program intervenciós háziorvosi pra-
xisaiban ellátott 18 év feletti felnőttek, praxisonként 50-50 
fős, összesen 1050 fős véletlenszerűen kiválasztott mintáján 
kerül kivitelezésre. A mintavételi keretet a háziorvosokhoz 
bejelentettek kor és nem szerint rendezett adatbázisa adja. 
A minta előállítására a praxisok nyilvántartási adatai alap-
ján randomizálás útján került sor. A gyűjtött adatok, a vizs-
gálat során alkalmazott kérdések az alábbiak:

  1. nem, életkor, legmagasabb iskolai végzettség, nemzeti-
ség, közgyógyellátási jogosultság,

  2. magasság, testsúly, haskörfogat,
  3. dohányzási szokások,
  4. hipertónia diagnózis felállításának ideje,
  5. standard körülmények közt mért vérnyomás,
  6. diabetes diagnózis felállításának ideje,
  7. standard körülmények közt mért éhomi vércukorszint,
  8. májcirrhosis diagnózis felállításának ideje,
  9. egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretek,
10. egészségattitűd értékelés,

A MODELLPROGRAM KERETÉBEN FOLYÓ KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG5. FEJEZET



sh/8/1 svájci hozzájárulás program

népegészségügy / 92. évfolyam 3–4. szám (2014)

216

11. preventív szolgáltatások igénybevétele:
a. utolsó méhnyakrákszűrés óta eltelt idő,
b. utolsó emlőrákszűrés óta eltelt idő,
c. utolsó prosztatarák szűrés óta eltelt idő,
d. utolsó colorectalis carcinoma szűrés óta eltelt idő,
e. utolsó szájüregi daganatszűrés óta eltelt idő,
f. utolsó látásvizsgálat óta eltelt idő,
g. utolsó hallásvizsgálat óta eltelt idő,
h. utolsó érelmeszesedés vizsgálat óta eltelt idő,
i. utolsó testsúlymérés óta eltelt idő,
j. utolsó haskörfogatmérés óta eltelt idő,
k. utolsó táplálkozási anamnézis felvétele óta eltelt idő,
l. utolsó alkoholfogyasztási anamnézis felvétele óta el-

telt idő,
m. utolsó dohányzási anamnézis felvétele óta eltelt idő,
n. utolsó vérnyomásmérés óta eltelt idő,
o. utolsó szérum lipidszint mérés óta eltelt idő,
p. utolsó szérum glükóz mérés óta eltelt idő,
q. utolsó vizelet kreatinin mérés óta eltelt idő,
r. utolsó vizelet fehérje mérés óta eltelt idő,
s. családi anamnézis felvétele,

12. májcirrózis tünetei
13. az elmúlt 12 hónapban hányszor küldte szakellátóhoz 

a háziorvos,
13. az elmúlt 12 hónapban hányszor vette igénybe nem or-

vos egészségügyi szakember szolgáltatásait.

1.2. Az intervenciós területek roma lakosságának 
        alapállapot-felmérése

Tekintettel az etnikai minősítéssel kapcsolatos etikai 
és jogi aggályokra, a roma lakosság egészségi állapotának 
jellemzését a telepszerű körülmények között élő romákra 
fókuszáló vizsgálat oldja meg a programban, ami a Debre-
ceni Egyetem Népegészségügyi és Egészségügyi Kara által 
fenntartott telep-adatbázisra támaszkodik. (A roma telepe-
ket korábban a Környezetvédelmi Minisztérium és a Deb-
receni Egyetem Népegészségügyi Kara által közösen végzett 
felmérés során azonosították.) A telepeken élő 20–64 éves 
felnőtt lakosságra reprezentatív véletlenszerűen kiválasz-
tott minta vizsgálata az Egészségügyi Tudományos Tanács 
Tudományos Kutatásetikai Bizottsága által engedélyezett 
protokoll alapján folyik (2213-9/2013-EKU).

A roma telepek közül véletlenszerűen kerülnek kisorso-
lásra a ténylegesen vizsgálatba vonandók. A telepeken belül 
szintén véletlenszerűen kerülnek kiválasztásra azok a ház-
tartások, amelyeket meglátogatnak a kérdezőbiztosok. 
A háztartásokon belül 1-1 sorsolással kijelölt 20–64 éves 
felnőtt adatait rögzítik kérdőíven, illetve esetükben kerül 
sor vérvételre laboratóriumi feldolgozás céljából.

Az adatok értékeléséhez kontrollként a 2006-ban az ál-
talános magyar populációra reprezentatív mintán elvégzett 
Metabolikus Szindróma Vizsgálat adatai szolgáltatnak refe-
rencia értékeket. Az alábbi indikátorok segítségével kerül az 
egészségi állapot jellemzésre:

1. elhízás gyakorisága,
2. centrális elhízás gyakorisága,
3. háziorvos-beteg találkozások száma az elmúlt 12 hó-

napban,
  4. hipertónia gyakorisága,
  5. hipertónia diagnózis felállításának ideje,
  6. standard körülmények közt mért vérnyomás,
  7. diabetes gyakorisága,
  8. diabetes diagnózis felállításának ideje,
  9. standard körülmények közt mért éhomi 
      vércukorszint,
10. malignus betegségek gyakorisága,
11. lipid anyagcserezavarok gyakorisága,
12. ischaemias szívbetegség gyakorisága,
13. stroke gyakorisága,
14. asztma gyakorisága,
15.májbetegségek gyakorisága.

1.3. A magyarországi felnőttek alapállapot-felmérése 

Az intervenciós területeken alkalmazott módszerek se-
gítségével kerül elvégzésre az alapállapot-felmérés a kont-
roll területeken is. Az egyetlen metodikai eltérés, hogy az 
intervenciós területeken 50 fős minta vizsgálatára kerül 
sor, a kontroll területen pedig 20 felnőtt kerül kiválasztásra 
praxisonként. A program kontroll népességét, amely demo-
grá�ai szempontból reprezentálja a felnőtt magyar népessé-
get, a Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtési Program praxi-
sai adják. A felmérés az Egészségügyi Tudományos Tanács 
Tudományos Kutatásetikai Bizottsága engedélyével zajlik 
(2213-8/2013-EKU).

1.4. A kontroll területek roma alapállapot-felmérése

Észak-Kelet-Magyarország a modellprogram számára de-
�niált kontroll terület roma egészségállapot értékelés szem-
pontjából. A kontroll területek ugyanazt a felmérési mód-
szertant kell alkalmazni, mint az intervenciós területeken, 
és amit az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos 
Kutatásetikai Bizottsága is elfogadott (8907-0/2011-EKU).

1.5. A tartalék praxisok alapállapot-felmérése

A tartalék praxisokban ugyanazt a módszertant követve 
kell az alapállapot-felmérést elvégezni, mint amit az inter-
venciós praxisok esetében alkalmaznak.
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2. AZ INTERVENCIÓS TERÜLETEN ÉLŐK EGÉSZSÉGI ÁL-

LAPOTÁNAK ÉRTÉKELÉSE RUTINSZERŰEN 

    GYŰJTÖTT ADATOK SEGÍTSÉGÉVEL

2.1. Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
        alapellátási indikátorai

Az indikátorok kor és nem szerint indirekt standardizált 
formában kerülnek kiszámításra. Ezért minden indikátor 
esetében szükség van az országos összesített korra és nemre 
speci�kus esetszámokra és az ország ellátott népességének 
demográ�ai összetételére. Az indikátorokat a közgyógyellá-
tásban részesülő és ilyen támogatásban nem részesülő po-
pulációra külön-külön is ki kell számítani. Az elemzésekhez 
az alapadatokat az OEP bocsátja a Program rendelkezésére. 
Az értékelt indikátorok az alábbiak:

  1. Hipertóniás betegek (az elmúlt 12 hónapban leg-
alább 4-szer magas vérnyomáscsökkentő szert kivál-
tók) száma és aránya.

  2. Hipertóniás betegek (az elmúlt 12 hónapban leg-
alább 4-szer magas vérnyomáscsökkentő szert kivál-
tók) közül az elmúlt 12 hónapban legalább egyszer 
szérum kreatinin-szint meghatározáson részt vettek 
száma és aránya.

  3. Diabeteses betegek (az előző 12 hónapban legalább 
4 alkalommal A10 ATC kódú gyógyszert kiváltók) 
száma és aránya.

  4. Diabeteses betegek közül azok száma és aránya, akik 
hemoglobin A1c meghatározáson voltak az előző 12 
hónapban.

  5. Diabeteses betegek közül azok száma és aránya, akik 
az előző 12 hónapban legalább 1 alkalommal megje-
lentek szemészeti szakvizsgálaton.

  6. Hipertóniás és/vagy diabeteses betegek (az elmúlt 
12 hónapban legalább 4-szer magas vérnyomáscsök-
kentő szert és/vagy orális antidiabetikumot/inzulin 
készítményt kiváltók) közül az elmúlt 12 hónap alatt 
vérzsír vizsgálaton megjelentek száma és aránya.

  7. Acut myocardialis infarctuson (AMI) és/vagy coro-
naria bypass műtéten (CABG) és/vagy szívkatéteres 
tágításon (PTCA) átesett betegek közül azok szá-
ma és aránya, akik az elmúlt 12 hónapban legalább 
4-szer béta blokkoló gyógyszert váltottak ki.

  8. In�uenza elleni védőoltások alkalmazásának gyako-
risága (esetszáma és részaránya) a 65 év feletti kor-
csoportban az előző 12 hónapban.

  9. Meningococcus elleni védőoltások alkalmazásának 
gyakorisága (esetszáma és részaránya) a 3-24 hóna-
pos gyermekek között az előző 12 hónapban.

10. Az egy felnőttre jutó háziorvos-beteg találkozások 
száma és gyakorisága az elmúlt 12 hónapban.

11. Az elmúlt 12 hónapban a szakellátókhoz beutalt be-
tegek száma és részaránya.

12. A de�nitív háziorvosi ellátásban részesülő betegek 
részaránya az elmúlt 12 hónapban.

2.2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
        járóbeteg szakellátási indikátorai

Az indikátorok kor szerint indirekt standardizált formá-
ban kerülnek kiszámításra. Ezért minden indikátor eseté-
ben szükség van az országos összesített kor-speci�kus eset-
számokra és az országra összegzett ellátott népesség demo-
grá�ai összetételére. Az indikátorokat a közgyógyellátásban 
részesülő és ilyen támogatásban nem részesülő populációra 
külön-külön is számítani kell. Az elemzésekhez az alapada-
tokat az OEP bocsátja rendelkezésre. 

A vizsgált indikátorok az alábbiak:
1. Szervezett szűrővizsgálat keretében kivitelezett mam-

mográ�ás vizsgálatok száma és gyakorisága az előző 
24 hónapban a 45-65 éves korosztályban.

2. Diagnosztikus célból kivitelezett mammográ�ás vizs-
gálatok száma és gyakorisága az előző 24 hónapban a 
45-65 éves korosztályban.

3. Szervezett szűrővizsgálat keretében vagy diagnosztikus 
célból kivitelezett mammográ�ás vizsgálatok száma és 
gyakorisága az előző 24 hónapban a 45–65 éves kor-
osztályban.

4. Szervezett szűrővizsgálat keretében kivitelezett 
cervixcitológiai vizsgálatok száma és gyakorisága az 
előző 36 hónapban a 25-65 éves korosztályban.

5. Diagnosztikus célból kivitelezett cervixcitológiai vizs-
gálatok száma és gyakorisága az előző 36 hónapban a 
25-65 éves korosztályban.

6. Szervezett szűrővizsgálat keretében vagy diagnosztikus 
célból kivitelezett cervixcitológiai vizsgálatok száma és 
gyakorisága az előző 36 hónapban a 25-65 éves kor-
osztályban.

2.3. Kiemelt népegészségügyi súlyú betegségek
        incidenciája

A háziorvosok alapadatokat szolgáltatnak a praxis egé-
szére vonatkozóan saját nyilvántartásaik felhasználásával az 
intervenciós területen. Kor és nem szerint indirekt stan-
dardizált mérőszámok kerülnek meghatározásra mind az 
intervenciós, mind a kontroll területeken. 

Az alábbi, szakorvosi diagnózissal alátámasztott, és 2012-
ben felfedezett betegségek kerülnek regisztrálásra:

1. Akut szívinfarktus incidencia a 65 év alatti 
korcsopotban az előző 12 hónapban.

2. Stroke incidencia a 65 év alatti korcsoportban az előző 
12 hónapban.

3. Hipertónia incidencia a 65 év alatti korcsoportban az 
előző 12 hónapban.

4. Cukorbetegség incidencia a 65 év alatti korcsoportban 
az előző 12 hónapban.

5. Májzsugor incidencia a 65 év alatti korcsoportban az 
előző 12 hónapban.
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2.4. Gyerekekre és a terhes-gondozásra vonatkozó 
        indikátorok

Az intervenciós praxisok által lefedett településeken a 
védőnők nyilvántartásaiból nyerhetők a terhesgondozás mi-
nőségével és a gyermekek egészégi állapotával kapcsolatos 
adatok. Az értékeléshez szükséges referencia adatok a meg-
felelő országos adatgyűjtési rendszerből származnak. 

Az alábbi indikátorok képzésére kerül sor a praxisközössé-
gek által lefedett települések csoportjára, aggregált formában:

1. Koraszülés gyakorisága a projekt által lefedett települé-
sek védőnői körzeteiben

2. Túlsúly és elhízás gyakorisága a 11 éves gyermekek 
körében

3. Terhes-gondozásba vételkor regisztrált medián ter-
hességi kor a projekt által lefedett települések védőnői 
körzeteiben.

3. FOLYAMATOS MONITOROZÁS

A praxistársulások működése rendszeresen értékelésre 
kerül. Folyamat- és eredményindikátorokra épülő köztes 
beszámolók segítségével kerül leírásra a Program célkitűzé-
sei és a tényleges eredmények közötti viszony. A működési 
kézikönyvben előírt módszertan megerősítése, vagy a mód-
szertan változtatása szükségességének bizonyítása a moni-
toring rendszer alapvető feladata.

A folyamatos monitoring indikátorait a program integ-
rált informatikai rendszeréből származó adatok alapján szá-
mítják. Mind az alapállapot-felmérésből, mind az elérhető 
adatbázisokból származó indikátorok értékelése rendsze-
resen zajlik. A köztes értékelések gyakoriságának meghatá-
rozására az alapállapot-felmérést követően, és a praxistár-
sulások szolgáltatásainak elindítása előtt kell sort keríteni. 
Ugyanebben az időszakban kell megvizsgálni esetleges új 
indikátorok szükségességét, az új indikátorokat (a szükséges 
adatgyűjtési rendszer kialakításával együtt) is ekkor kell ki-
dolgozni. Az indikátorok értékeléséhez szükséges referencia 
adatokat a felnőtt magyar népességre reprezentatív Házior-
vosi Morbiditási Adatgyűjtési Program fogja szolgáltatni, 
amely az elmúlt 15 évben bizonyította már együttműködési 
képességeit.

A folyamatos monitoring a program teljes időszakában 
aktívan működik. A kutatási munkacsoport vezető felada-
ta a monitoring működését megalapozó központi adatbázis 
fenntartása, aki felelősséggel tartozik az adatbázis rendsze-
res elemzéséért és a jelentések rendszeres elkészítéséért is.

Másodlagos célja a monitoringnak, hogy a használat-
ban levő alapellátási monitoring rendszer indikátorainak 
a megbízhatóságát értékelje, és vizsgálja új indikátorok be-
vezetésének a lehetőségeit. Olyan indikátorok képzésére is 
javaslatot kell megfogalmazni, melyekre akkor lesz szükség, 
amikor a praxistársulások alapellátási modellje a modell 
program zárását követően másutt is bevezetésre kerül majd. 
Be kell mutatni majd azt is, hogy milyen haszonnal jár, ha a 

modellprogram során kidolgozott indikátorokat integrálják 
a nemzeti egészségstatisztikai rendszerekbe.

4. EGYÜTTMŰKÖDÉS SVÁJCI INTÉZMÉNYEKKEL ÉS

     NEMZETKÖZI SZERVEZETEKKEL

A monitoring részeként rendszeres együttműködést kell 
kialakítani svájci alapellátási hálózatokkal annak érdeké-
ben, hogy nemzetközi referencia adatokhoz is mérni lehes-
sen a modellprogram praxistársulásainak eredményeit. Ez a 
rendszer segíti majd, hogy a praxistársulások hatékonyságá-
val kapcsolatos problémák minél hatékonyabban kerüljenek 
feltárásra.

Figyelembe véve azt, hogy a WHO programjában az 
alapellátás reformja prioritást élvez, a WHO Európai Iro-
dájával való közös együttműködés tovább javítja a Program 
hatékonyságát.

5. A KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG MÉRFÖLDKÖVEI

  1. Alapállapot felmérés az intervenciós területeken.
  2. Alapállapot felmérés a tartalék praxisokban.
  3. Alapállapot felmérés a kontroll területeken.
  4. Roma alapállapot felmérés az intervenciós területeken.
  5. Roma alapállapot felmérés a tartalék praxisokban.
  6. Roma alapállapot felmérés a kontroll területeken.
  7. Közlemény a magyar alapellátásban elérhető preventív 

szolgáltatások hatékonyságáról.
  8. Közlemény a romák egészségi állapotáról.
  9. Közlemény a praxistársulások működéséről.
10. Nemzetközi együttműködés kereteinek kidolgozása a 

svájci alapellátást képviselő konzorciummal.
11. Indikátorkészlet de�niálása a folyamatos monitoring 

rendszer számára.
12. A köztes jelentések és az értékelési protokollok rend-

szerének kidolgozása.
13. Monitorozás informatikai rendszerének installálása.
14. Köztes jelentések.
15. Végállapot felmérés az intervenciós területeken.
16. Végállapot felmérés a tartalék praxisokban.
17. Végállapot felmérés a kontroll területeken.
18. Roma végállapot felmérés az intervenciós területeken.
19. Roma végállapot felmérés a tartalék praxisokban.
20. Roma végállapot felmérés a kontroll területeken.
21. A program eredményeinek értékelése.
22. Az alapellátásban használható indikátorokra vonatko-

zó ajánlás.
23. Közlemény a praxistársulások hatékonyságáról.
24. Közlemény arról, miként javította a praxistársulások 

működése a romák egészségi állapotát.
25. Összefoglaló tanulmány a praxistársulások működési 

sajátosságairól.
26. A magyar és a svájci alapellátás hatékonyságát össze-

hasonlító közlemény.
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A Program keretében nyújtott képzések kiterjednek min-
den olyan tevékenységi területre, amelyek beletartoznak a 
praxisközösség munkájába. A képzések modulokra (képzési 
egységekre) oszlanak; az egyes modulok célcsoportjai azon 
szakemberek és segítőik lesznek, akik az adott tevékenysé-
gekkel foglalkozni fognak. 

Az emberi erőforrás fejlesztés és képzés legfontosabb 
mérföldkövei a praxisközösségekben dolgozók számára

1. mérföldkő
• a praxisközösségből jelenleg hiányzó szakemberek to-

borzása és velük történő szerződéskötés; az utóbbi ha-
tárideje 2013. július 1.

2. mérföldkő
• a képzési tan- és segédanyagok kifejlesztése a WP4 

munkacsoportban; határideje 2013. május 31.
3. mérföldkő

• képzés megkezdése a praxisközösségek régi és új tagjai 
számára (ld. 1. táblázat) az alábbi sorrendben:

I. Képzés egészségügyi szakemberek számára (praxisko-
ordinátorok, népegészségügyi koordinátorok, népegész-
ségügyi szakemberek, praxisközösségi nővérek, védőnők, 
háziorvosok, praxisnővérek, egészségpszichológusok, 
gyógytornászok, dietetikusok) 

A törzsképzés bemutatja a Programmal kapcsolatos leg-
fontosabb tudnivalókat, céljait, résztvevőit, szervezeti fel-
építését, tevékenységeit, és a Programot részletesen ismerte-
tő nyilvános dokumentumokat. Ebben a képzési egységben 
kerül sor a belső és külső kommunikációval kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalók ismertetésére is. E képzés célja a 
Programmal kapcsolatos alapvető ismeretek átadása az ösz-
szes szakember számára. 

Az egészségfejlesztési modul ismerteti a közösségi színte-
reken szervezendő egészségfejlesztési programok tervezésé-
vel és szervezésével kapcsolatos részleteket a praxisközössé-
gekben dolgozó összes szakember számára. 

Az egészségi állapot felmérés módszertanát ismertető 
modul a népegészségügyi koordinátorok, a népegészség-
ügyi szakemberek és a praxisközösségi nővérek számára 
lesz kötelező, annak érdekében, hogy megismertesse őket 
a felmérés szervezésével, módszertanával és az alkalmazott 
felszereléssel, amely szükséges a praxisokhoz tartozó sze-
mélyek egészségi állapotának vizsgálatához. 

Az életmód tanácsadás modul a magatartásváltoztatás-
nak azokat a legkorszerűbb módszereit mutatja be, amelyek 
a pszichoaktív szerhasználattól a táplálkozáson és testmoz-
gáson át minden fontos életmód-témával kapcsolatban 
alkalmazhatóak az alapellátásban. A modul minden olyan 
szakembernek szól, akik különböző formában tanácsadást 
fognak nyújtani egyéneknek és/vagy csoportoknak.

A betegségkockázat felmérést, krónikus gondozást és 
rehabilitációt tárgyaló modul háziorvosoknak és praxisnő-
véreknek szól, felkészítve őket ebben a témakörben a leg-
korszerűbb módszertan alkalmazására. A betegségkockázat 
felmérést bemutató képzés résztvevői orvosok lesznek, akik 
azt végezni fogják háziorvosi munkájuk során. A krónikus 
gondozással és rehabilitációval kapcsolatos ismeretek az e 
tevékenységekben résztvevő szakembereknek szólnak. 

II. Képzés segítők számára (egészségőrök és egészség-
      felelősök) 

Az egészségőrök elsőként külső cég által nyújtott, akkre-
ditált képzésben vesznek részt annak érdekében, hogy ápo-
lási asszisztens, illetve szociális gondozó OKJ végzettséget 
szerezzenek. Ezt követően a népegészségügyi koordinátor 
által szervezett célzott képzésen vesznek részt, majd csat-
lakoznak a praxisközösség munkájához. Az egészségőrök 
lesznek felelősek az egészségfelelősök kiképzéséért a nép-
egészségügyi koordinátor felügyelete alatt. 

III. Folyamatos továbbképzés

A fentebb bemutatott képzések írott anyagai elérhetők 
lesznek az interneten, és rendszeres frissítésre is kerülnek a 
praxisközösségben folyó munka támogatása érdekében. A 
praxisközösségek szakemberei internetes kérdőív segítsé-
gével fognak tudni visszajelezni tapasztalataikról és képzési 
szükségleteikről. A kérdőív kitöltésére hathavonként kerül 
sor; ennek összesített eredményei alapján újabb anyagok 
kidolgozása történhet meg, és/vagy személyes csoportos in-
terjúkra kerül sor a tapasztalatok összegzésére, és esetleges 
további képzési igények feltárására. Minden praxisközös-
ségben ellenőrző (szupervíziós) látogatás történik az első 
képzést követő 6. és 12. hónapban, valamint a 24. hónap-
ban, az esetleges problémák azonosítására és azok megol-
dására.

IV. Érdekelt szervezetek képviselőinek képzése
      (pl. helyi önkormányzat, civil szervezetek) 

A Program tevékenységeiben érdekelt szervezetek szá-
mára nyomtatott és online dokumentumok kerülnek össze-
állításra, amelyek a szakemberek számára nyújtott informá-
ciókat egyszerűsített és rövidített formában tartalmazzák. 
Ezen anyagokat előzetesen az érdekeltek által delegált sze-
mélyek kisebb köre teszteli, visszajelzéseik alapján kerül sor 
a tájékoztató anyagok véglegesítésére. 

A praxisközösségek szakembereinek és az érdekelt szer-
vezetek képviselőinek a képzéseket a népegészségügyi és 
családorvosi képzésben nagy gyakorlattal rendelkező egye-
temi oktatók fogják tartani, akiket a Programban résztvevő, 
konzorciumi tagként szereplő egyetemek fognak delegálni. 

KÉPZÉSEK6. FEJEZET
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1. törzsképzés Létszám
2. egész-

ségfejlesztés
Létszám

3. egészségi 
állapot

felmérés
Létszám

4. életmód 
tanácsadás

PRAXISTÁRSULÁS     

Praxiskoordinátor 
(vezető háziorvos)

+ 4 + 4    

Népegészségügyi koordinátor + 4 + 4 + 4 +

Népegészségügyi szakember + 4 + 4 + 4 +

Praxisközösségi nővér + 4 + 4 + 4 +

Védőnő + 26 + 26   +

Egészségpszichológus + 4 + 4   +

Gyógytornász + 4 + 4   +

Dietetikus + 4 + 4   +

    

PRAXIS

szakember     

Háziorvos + 20   

Nővér + 24   

Kiképzett munkatárs     

Segéd-egészségőr     

Egészségfelelős     

    

Képzendők létszáma TK 98 EF 54 EA 12 ÉM

A képzés befejezésének határideje 2013. 07. 30 2013. 09. 30 2013. 09. 30 2013. 09. 30

    

98

54

12

50

56

48

48

96

Létszám
A program 
kezdetén 

lebonyolítandó

Akkreditált OKJ 
képzés

Praxisközösség 
által szervezett 

képzés

1. táblázat: Képzési egységek (modulok) a praxisközösségek dolgozói számára

Létszám
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Létszám

5. 
krónikus

gondozás és 
rehabilitáció

Létszám 6. OKJ képzés Létszám
7. segéd-eg.
észségőrök 

törzsképzése
Létszám

8. egészség-
felelősök 
képzése

Létszám

    

     

4     

4     

4     

26     

4 + 4     

4 + 4     

4 + 4     

     

     

 + 20     

 + 24     

     

 + 48 + 48   

     + 96

     

50 KG 56 OKJ 48 SE TK 48 EF AK 96

30/09/2013 30/09/2013 30/08/2013 30/09/2013 31/10/2013

 
A 6. sz. képzés akkreditált

OKJ képzés

A 8. sz. képzést a 

népegészségügyi koordinátor 

szervezi a praxisközösségben
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„Magyarország egészsége – Európa egészsége”

A rendezvény helyszíne:

HOTEL PALATINUS

7621 Pécs, Király u. 5. 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÉPZŐ- ÉS KUTATÓHELYEK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK

IX. KONFERENCIÁJA



A Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesületének IX. Konferenciáját 
a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara és 

Egészségtudományi Kara közösen rendezi meg Pécsett

A környezetünkben zajló gazdasági-politikai folyamatok tudatában, felismerve a régiónk előtt álló globális 
egészségügyi/népegészségügyi kihívásokat és megértve, hogy sem a betegségek, sem az azokat előidéző 
főbb kockázati tényezők nem ismernek határokat, úgy döntöttünk, hogy a konferencia jelmondata az alábbi 
lesz: „Magyarország egészsége – Európa egészsége”.

Ennek a gondolatnak a jegyében, talán új hagyományt is teremtve ezzel, egy angol nyelvű nemzetközi szek-
ciót szervezünk, „Health Promotion in the Diverse European Communities” címmel.

Azt szeretnénk, ha a népegészségügyben, a népegészségügyért dolgozóknak, az NKE tagjainak minél széle-
sebb köre tartaná fontosnak a részvételt és érezhetné sajátjának a konferenciát, ezért örömmel várunk min-
den, a lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezőkkel, a betegségmegelőzéssel, az egészségfejlesztés 
lehetőségeivel foglalkozó előadást. E széles területen belül idén a következő, különösen fontos és aktuális 
kihívásokat jelöltük meg a konferencia kiemelt témaköreiként:

• Fokozottan sérülékeny csoportok egészsége
– Egészségfejlesztés szegregált közösségekben
– Egészséges időskor és az egészségügyi ellátás

• Határokon átívelő népegészségügyi problémák
– A migráció népegészségügyi jelentősége és kihívásai
– Új és újra támadófertőző betegségek (emerging/reemerging infections)
    és a hozzájuk kapcsolódó feladatok

• A népegészségügy rendszerszintű kérdései
– A népegészségügyi rendszer strukturális és funkcionális kihívásai
– Egészség-gazdaságtani szempontok érvényesítése a népegészségügyi programokban
– ’Health in all’ – az egészségügy kapcsolata más szektorokkal Magyarországon
– Új lehetőségek a prevenció terén

A konferencia részvételi díja 25 000 Ft, amely tartalmazza: az augusztus 26-i állófogadás, az augusztus 27-i 
villányi vacsora és borkóstoló, valamint a két ebéd, illetve az összes kávészünet költségeit.

A szállás díját a részvételi díj nem tartalmazza. A szállásfoglalás egyénileg történik. Ehhez tájékoztatást a kon-
ferencia honlapja ad.

http://nke2015.pte.hu

A jelentkezési lapot és az absztraktokat elektronikusan, a konferencia honlapján keresztül lehet benyújtani, 
ahol a formai követelményekre vonatkozó útmutató, illetve a rendezvénnyel kapcsolatos további információk 
is találhatók.

Jelentkezési határidő: 2015. május 1.

Absztrakt benyújtásának határideje: 2015. május 1.



Pécs a II. század elején Sopianae néven alapított város már majdnem 2000 éve a régió gazdasági és szellemi 
középpontja. Essen és Isztambul mellett Pécs 2010-ben Európa egyik kulturális fővárosa lett, ami óriási fejlesz-
téseket tett lehetővé e területen. A mediterrán hangulatot idéző utcák, terek és épületek azóta is számtalan 
rendezvénynek adnak otthont, és a város honlapja is büszkén hirdeti: Pécs a kultúra városa.

Magyarország első egyetemét 1367-ben alapította Nagy Lajos király városunkban, vagyis a Pécsi Tudomány-
egyetem két év múlva ünnepli megalapításának 650. évfordulóját. Tavaly egyike volt annak a hat magyar egye-
temnek, amelyek bekerültek a világ 1000 legjobb egyeteme közé. 

Az egyetem két kara, az Általános Orvostudományi Kar és az Egészségtudományi Kar közösen szervezi az NKE 
IX. Konferenciáját. Mindent megteszünk, hogy színvonalas szakmai programot állíthassunk össze, és igyek-
szünk a rövid szabad idő eltöltésére is izgalmas és tartalmas lehetőségeket kínálni.

Pécs és a Pécsi Tudományegyetem szeretettel várja Önöket!

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

társelnökök: Prof. Dr. Boncz Imre (PTE ETK)

 Prof. Dr. Kiss István (PTE ÁOK)

NEMZETKÖZI SZEKCIÓ

elnök: Prof. Dr. Allan Krasnik

SZERVEZŐ BIZOTTSÁG

társelnökök: Dr. Betlehem József (PTE ETK)

 Prof. Dr. Szilárd István (PTE ÁOK)

SZERVEZÉSI ÜGYEK

kapcsolattartók: Freund Zsó*a

zso"a.freund@aok.pte.hu

Kerner Ágnes

agnes.kerner@etk.pte.hu

A Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesületének IX. Konferenciája


