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1. A szakmai ajánlások célja
A Felhívás iránymutatásainak megfelelően a szakmai ajánlások célja a kérdőíves kutatás
eredményeinek további árnyalása, valamint az egészségügyiszolgáltatások területén
adaptálható jó gyakorlatok is beemelése. A módszertani szakmai ajánlás lényegében arra
törekedik, hogy előkészítse a nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának lehetőségeit, elméleti
hátterét, valamint javaslatot tegyen ezek gyakorlati alkalmazására. A szakmai ajánlások
tartalma, struktúrája a kérdőívben lekutatott három fő témakör mentén kerül felépítésre, külön
tanulmányokra bontva. A módszertani ajánlás egyben támaszkodik az egészségügyi
szakemberek által elkészített önálló publikációkra is, és az ezekben megfogalmazott szakmai
véleményekre, javaslatokra. Célunk, hogy a tett ajánlások a lehető legjobban illeszkedjenek,
illetve reflektáljanak mind a kérdőíves felmérés eredményeire, mind az említett területen
dolgozó, nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek által felvetett valós ellátórendszeri
problémákra, alapul véve az általuk tett javaslatokat.
A szakpolitikai dokumentumok célkitűzéseivel egyetértésben az a célunk, hogy a már
megvalósult kérdőíves kutatással egyrészről innovatív, a jövőben fejlesztendő célokat és
irányvonalakat fogalmazzunk meg az Önkormányzat, és a civil szervezetek számára,
másrészről pedig segítsük az egészségügyi szakemberek munkáját és – elsősorban – az
alapellátórendszer fejlesztését. Az egészségügyi- és preventív szolgáltatás a helyi feladatellátás
és humánszolgáltatások fontos részét képezik. A háziorvosi tevékenység mellett ide sorolhatók
az egészséges életmóddal kapcsolatos tevékenységek is (pl.: szaktanácsadás, prevenciós
tanácsadás, dietetikusi szakvélemény, védőnői látogatások, stb.). Ezek fejlesztése kiemelten
fontos, hiszen a kistelepülésen élők számára a legtöbb esetben a betegút sokkal hosszabb és
körülményesebb, mint a magasabb rangú településen élők számára. Lokális szinten többnyire
az alapellátás szolgáltatásai érhetők el, azonban komoly problémaként kezelendő, hogy számos
településen még állandó házi orvosi ellátás sincs, nem említve az egyéb egészségügyi- és
preventív alapszolgáltatásokat. A projekt és jelen módszertani ajánlás elsődleges célja így a
helyben dolgozó egészségügyi szakemberek lehetőségeinek bővítése, a fejlesztési irányvonalak
körvonalazása.
2. Az egészségügyi alapellátás célja, alapvető meghatározások
A második blokk célja az elméleti keretek, alapfogalmak tisztázása, értelmezése. Az
egészségügyi ellátás működésének, céljainak, struktúrájának bemutatásával kívánjuk
megalapozni az ajánlás további szakmai tartalmát.
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Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat meghatározása szerint, „Az egészségügyi ellátások
célja, hogy segítsék az egészség fejlesztését, helyreállítását, megakadályozzák az
egészségromlást, valamint, hogy könnyítsék a megváltozott egészségi állapotú emberek
munkába, illetve a közösségbe való beilleszkedését.” (Integrált Jogvédelmi Szolgálat – Nemzeti
Kapcsolattartó Pont, 2020)
A pályázati keretekhez igazodva, egészségügyi szakemberek alatt azok értjük, akik az
állami és nem állami intézményekben, szervezetekben dolgoznak – beleértve civil
szervezeteket, egyházi jogi személyeket, önkormányzatokat és nemzetiségi önkormányzatokat
is. A célcsoport között tartjuk számon

– többek mellett – azon háziorvost, háziorvosi

asszisztenst, gyógytornászt, dietetikust, védőnőt, illetve átfogóan az egészségügyi szolgáltatást
nyújtó szakembereket, akik a lakossággal mindennapi kapcsolatot tartanak. A kapcsolat
folyamatossága miatt is kiemelten fontos. Ezen interakciók adnak lehetőséget az
információszerzésre, amelyek birtokában projekt megfogalmazhatók a projekt céljait szem előtt
tartó szakmai, módszertani ajánlások fogalmazhatók meg. Ezzel is segíteni kívánjuk az
egészségügyben dolgozó szakemberek munkáját.
A következő fontos értelmezési szempont az egészségügyi alapellátásra koncentrál. A
hazai egészségügyi alapellátáshoz 6 fontosabb intézmény kapcsolódik. A fejezet további
részében bemutatásra kerül a felnőtt háziorvosi és a házi gyermekorvosi ellátás, továbbá az
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátások, valamint a védőnői szolgálat és az iskolaegészségügyi ellátás. Részletesen ismertetésre kerül a háziorvosi szolgálat és házi
gyermekorvosi ellátás; az ügyeleti ellátás és a védőnői elláttás, ugyanis ezen egészségügyi
alapszolgáltatások azok, amelyek jellemzően elérhetők a kisebb településeken is.
A háziorvosi szolgálat elsődleges funkciója, hogy az ellátott számára lehetőséget
biztosítson lakóhelyén, illetve annak közelében folyamatos egészségügyi ellátásra, függetlenül
nemétől, korától, betegségének természetétől. A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet legalapvetőbb
jogosultság címén kimondja, hogy a beteg megválaszthatja az ellátását végző orvost, ennek
értelmében a háziorvost is. Ez a kisebb települések esetén problémás lehet, hiszen a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatbázisa szerint Baranya megyében 13 településen
van – legrégebben 2004 óta tartósan – betöltetlen házi orvosi praxis. Helyi szinten bemutatva a
háziorvosi ellátás működését, az önkormányzattal kötött megállapodás keretében valósul meg
a háziorvosi szolgálat. Emellett szintén az önkormányzatok feladatát képezi a háziorvosi ellátás
feltételeinek biztosítása, és az ellátandó terület meghatározása is. A szolgáltatás finanszírozását
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött szerződés szabályozza, amely az
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Egészségbiztosítási Alapból történik. Az ellátás elsődleges céljai az egészségi állapot
megőrzése, a betegségek megelőzések és gyógyítása, valamint az egészségfejlesztés. A rendelet
határoz az ellátás időtartamáról is, amelynek értelmében az ellátást naponta kell biztosítani,
meghatározott rendelési időben. Naponta 8 órás időintervallumban szükséges a háziorvos
rendelkezésre állása az ellátottak számára. A rendelési idő hetente legalább 15 órát kell, hogy
kitegyen, azzal a kitétellel, hogy hétköznaponként minimum 2 órát rendel. Az ellátás helyszínét
tekintve elsődlegesen az orvosi rendelőben történik a kezelés, míg indokolt esetben az ellátásra
szoruló otthonában is megvalósulhat az ellátás. (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 2020)
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (2020) alapján összegezve, a háziorvos a
következő feladatokat látja el:
a) páciensek egészségi állapotának ellenőrzése,
b) védőoltással kapcsolatos teendők,
c) egészségmegőrző tanácsadások, beavatkozásoka
d) betegek vizsgálata, gyógykezelése,
e) rehabilitáció, gondozás
f) szükség esetén beutalás az ellátórendszer magasabb szintjére,
g) fertőző betegségek jelentése, gyógykezelése,
h) ételmérgezéssel kapcsolatos ellátás és teendők,
i) terhesgondozásban való közreműködés, a gyermekvédelmi jelzőrendszerben való
közreműködés (gyermekbántalmazás, súlyos elhanyagolás vagy súlyos veszélyeztetés).
A háziorvosi szolgálat szerkezeti felépítését tekintve, meglehetősen egyszerűen
átlátható. Az ellátásban a háziorvos vagy házi gyermekorvos tevékenységét rendre szakképzett
ápoló, ápolónő vagy asszisztens segíti. Azokban a praxisokban, ahol a háziorvosi ellátás mellett
terhességi- és gyermekellátást is biztosításra kerül, ott védőnő közreműködése szintén
szükséges. Az ellátás folyamatát bemutatva a következőképpen zajlik a munkaszervezés: az
egészségügyi

dolgozók

munkáját

alapvetően

a

háziorvos

irányítja,

azonban

a

szakképzettségnek megfelelően az adott feladatokat önállóan is elvégezhetik. (Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő, 2020)
A házi gyermekorvosi ellátást szintén a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szabályozza,
amelynek értelmében a 14. életévüket be nem töltött gyermekek jelentik az elsődlegesen
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ellátandó célcsoportot. A 19 évnél fiatalabbak esetén külön kérésre továbbra is nyújtható házi
gyermekorvosi ellátás. A házi gyermekorvos feladatait védőnő közreműködésével, valamint
gyermekápoló vagy asszisztens igénybevételével végzi. Házi gyermekorvos csak az az orvos
lehet, aki csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítéssel rendelkezik.
A házi gyermekorvos a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdés értelmében a
háziorvosi szolgáltatásokkal egyező ellátást nyújt: „A háziorvos személyes és folyamatos orvosi
ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából.
A háziorvos rendelési időben a betegeket - sürgős ellátást igénylő eset kivételével - az érkezés
igazolt sorrendjében fogadja. A háziorvos legalább a rendelési ideje egy részében, illetve a
tanácsadás során előre programozható betegellátás keretében előjegyzés alapján végzi a
betegek szűrését, gondozását és ellátását.”
Áttérve az ügyeleti ellátás szintjére, szintén egy, az alapellátáshoz kapcsolódó
egészségügyi szolgáltatás kerül átfogóan bemutatásra. Az ügyeleti ellátást a 47/2004 ESZCSM
rendelet 15. §-a szabályozza. Ennek értelmében a folyamatos ellátást munkaidőn kívül is
biztosítani szükséges, egyrészről az új megbetegedések, a hirtelen állapotromlások, illetve a
fekvőbeteg-ellátó intézmények folyamatos működésének biztosítására. Ennek érdekében
valósul meg az ügyelet, vagy központi ügyelet szervezése, másként a „folyamatos üzem”,
amely alatt a 365*24 órás szükség szerinti ellátás értendő. Ez a következő háromféle módon
történhet: munkaidőben a rendelések és a kórházi osztályok működésével, műszak
szervezésével a folyamatos üzem biztosítása érdekében, és ügyelettel. Az ügyelet alapcélja a
sürgős szükség okán jelentkező betegek ellátása. Az ügyeleti ellátás az egészségügyi
szolgáltatók az napi munkaidejének befejezésének időpontjától a következő napi munkaidő
kezdetéig tart. Az ügyeleti ellátás keretében a következő tevékenységek valósulnak meg:


a beteg vizsgálata, egészségi állapotának észlelése,



alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzése,



fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalása,



külön jogszabályokban meghatározott eljárásokban való részvétel.
Az összevont háziorvosi ügyelet esetén lehetőség van változó és azonos telephelyű

ügyeletadásra. A központi ügyeletet vagy ügyeleti szolgálatot a területi ellátási kötelezettséggel
rendelkező háziorvos látja el. Az ellátás az önkormányzattal, vagy intézményével megkötött
szerződés alapján történik. Abban az esetben, ha a háziorvos nem rendelkezik területi ellátási
kötelezettséggel, akkor az ügyelet működtetője és a közte létrejött szerződéses forma rögzíti az
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ügyeleti ellátás kereteit. (Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Egészségtudományi
Fogalomtár)
A védőnői ellátást a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet szabályozza, amelynek egyik
legfontosabb pontja, hogy a védőnő, és a védőnői szolgáltatás nem választható. A Magyar
Védőnői Szolgálat és egyúttal a szakma is 2015 óta hungarikumként számon tartott hivatás,
hiszen egy nemzetközi szinten egyedülálló, tradicionális ellátási rendszer működik az
országban. A rendelet 3. § szabályozza a védőnő által ellátandó feladatokat:
a) „a nővédelem, ezen belül
aa) a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás,
ab) az anyaságra való felkészülés segítése,
ac) a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel,
ad) a népegészségügyi célú méhnyakszűrés végzése;
b) a várandós anyák gondozása a külön jogszabályban foglaltak szerint;
c) a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az
életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban;
d) az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása (…)
e) az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása
a külön jogszabályban foglaltak szerint;
f) az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása;
g) családgondozás (…);
h) az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében,
szervezésében és megvalósításában részvétel.”
3. Szakmai ajánlások, fejlesztési lehetőségek megfogalmazása az egészségügyi
dolgozók véleménye alapján, nemzetközi jó gyakorlat beemelése
Az előző fejezetek célja az egészségügyi ellátási jellemzőinek rövid bemutatása. Ezzel
összefüggésben jelen fejezetben az empirikus felmérés eredményeiből is megmutatkozó
nehézségek, megoldandó problémák vázolására kerül sor. Majd, áttérünk az ezekre megoldást
jelentő szakmai ajánlások megfogalmazására. A módszertani ajánlások szakemberek által
megfogalmazott javaslatokra épülnek, illetve nemzetközi, a hazai gyakorlatban is adaptálható
jó gyakorlatok is bemutatásra kerülnek a fejezet további részében.
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3.1. Alapvető problémák és szakmai ajánlások
Egészségügyi dolgozók számának növelése és presztízsnövelés
Az alapellátás minőségének javításához kapcsolódóan az egyik leglényegibb dolog az
egészségügyi alapellátásban dolgozók számának növelése, és a fiatal orvosok ösztönzése,
bevonása a kistelepülési alapellátási szolgáltatásokba. Ez a problémakör jelenti a
problémagyökerét. A háziorvosi ellátásban kialakult nehézségek eredete meglehetősen
összetett. Az elöregedő korszerkezet nem csak az általános hazai demográfiai jellemzőket
határozza meg, hanem az egészségügyben dolgozó humánerőforrásét, főként az orvosokét, így
a háziorvosokét is. A probléma a kistelepüléseket fokozottan érinti. Itt a háziorvosok jó része
50 év feletti, és nem ritka jelenség, hogy nyugdíjkorhatár után is dolgoznak. Az érem másik
oldala, hogy a fiatalabb orvosok számára a háziorvosi pálya nem jelent vonzó karriert. Ez
nemzetközi szinten, így Németországban is igaz. Ott például, a háziorvosok száma 2020-ra
59 000-ről 7000-re csökkent, s a hazai helyzethez hasonlóan az orvosok átlagéletkora itt is
magas. A frissen végzett orvosok mindössze 10%-a választja a háziorvosi hivatást. Egy 2017es felmérés hasonló attitűdöt igazol a magyar friss diplomások esetén: a háziorvoslásnak csak
egy kisebb szeletét tekintik valódi orvosi munkának, emellett pedig a vállalkozás működtetését
inkább üzleti tevékenységként kezelik. Sőt, további negatívum, hogy a háziorvosi tevékenység
olyan többlet adminisztrációs teherrel jár, amely jellemzően az orvosokra hárul. (Horváth 2018;
Schröder – Flägel – Goetz – Steinhäuser 2018) A szakma így egyre kevésbé látszik vonzónak
az orvostanhallgatók körében, ahogyan azt igazolják a fentebb említett kutatás eredményei is.
Megoldás lehet az orvosképzések – különösen háziorvos képzés – átstrukturálása, és az egyes
orvosszakmák presztízsének emelése, a kormányzati és egyetemi kommunikáció és
„marketing” megváltoztatása. A háziorvosok megbecsültségének emelésére egyébként
javaslatot tesz a 2018-as német tanulmány is a szakma fontosságának orvosi képzésben való
megerősítésével. Erről a későbbiekben részletesebben is szó lesz.
Például, pozitív hatást érhet el a hazai orvosképzésben hangsúlyosabban megjelenő, a
háziorvoslást közvetlenül bemutató elméleti és gyakorlati képzési struktúra. Ez azért lenne
fontos, mert a hazai kistelepüléseken a vegyes (felnőtt-gyermek) ellátás kötelezettsége áll fenn,
s ez sok esetben visszavetheti – és vissza is veti – az orvosjelöltek motivációját, érdeklődését.
Azokét, akik úgy érzik nem elég felkészültek a gyermekek ellátására egy olyan helyzetben, ahol
szakmai segítségkérés lehetősége nélkül kell helytállni a gyermekellátásban, korosztályra való
tekintet nélkül. Ez egyrészről felelősségteljes döntésként is értékelhető, ugyanis a gyermek
szakorvos képzés ideje legalább 5 év, ezzel szemben a háziorvosi szakképzés részeként
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megvalósuló gyermekgyógyászati képzés mindössze hat hónap. Megoldás lehet egy specifikus
képzésirész beemelése az általános tantervbe, amely felkészíti az orvostanhallgatókat a
kistelepülési ellátás kihívásaira.
Jövedelmiviszonyok javítása, és finanszírozási kérdések
A háziorvos képzés átstrukturálása, fejlesztése mellett a háziorvosi praxisok finanszírozásának,
támogatásának növelése is motiváló lehet: a már praktizáló orvosok esetén a helyben maradás
ösztönzésére, illetve a fiatalok számára is különösen, hiszen egy kezdő orvosnak nehézséget
jelenthet a jelentős összegekért megváltható praxisjog megvásárlása. Ezirányú lépések már
mutatkoznak az elmúlt időszakot figyelembe véve: 2010 óta folyamatban vannak erre irányuló
törekvések, illetve pályázati támogatás is igénybe vehető, amelyet az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ biztosít. További motiváló- és megtartó lehet a jövedelmiviszonyok javítása.
Erre egy meglehetősen friss kormányzati törekvés hozható példának. Az orvosok béremelésével
kapcsolatosan a 2020 októberében elfogadott törvény értelmében 3 lépcsőben valósul meg az
egészségügyi szakemberek jövedelmének növelése. A béremelés 2021 és 2023 között valósul
meg, érintve az orvosokat, szakorvosokat, fogorvosokat, szakfogorvosokat, gyógyszerészeket,
szakgyógyszerészeket,

valamint

a

kormányrendeletben

meghatározott

munkakörben

foglalkoztatott, egyéb, ugyanakkor nem egészségügyi végzettséggel egészségügyi szolgálati
jogviszonyban foglalkoztatottakat.1 A háziorvosokat ez a béremelés egyelőre nem érinti.
Utóbbi ismét arra enged következtetni, hogy a háziorvosok az orvostársadalom negatívan
megkülönböztetett szereplői, ezzel is azt kommunikálva, hogy a szakma presztízse
alacsonyabb, munkájuk kevésbé értékes. Így van ez annak ellenére is, hogy más
szakorvosokhoz viszonyítottan a háziorvosokra számottevően több egyéb megoldandó feladat,
probléma hárul (pl. szociális területeken, adminisztráció, helyettesítés megoldhatatlansága,
stb.). A háziorvoslás a betegút első mérföldköve: mind a betegek, mind a betegeket később
kezelő orvosok számára nagyon is fontos a gyors, precíz háziorvosi diagnózis. Ennek ellenére
is rendkívül alacsony a presztízsük, sőt gyakori vélemény, hogy a háziorvosok csak
alacsonyabb szakmai színvonalat képviselnek. (Horváth 2018) A háziorvoslás társadalmi
megbecsültségének növelése tehát mindenképpen kezelendő feladat. Számukra azt ígéri a
kormány, hogy a közeljövőben egy új szabályozás esetükben is kedvezőbb béreket biztosít,
illetve további eredményként fogalmazzák meg, hogy „a beteg kipihentebb orvossal fog

Megszavazta a Parlament az orvosok béremelését
(https://hvg.hu/itthon/20201006_parlament_orvos_beremeles Letöltve: 2020.01.14.)
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találkozni”.2 A háziorvosi presztízs növeléséhez az önkormányzat is hozzájárulhat például
különféle egészségnapok, programok, rendezvények szervezésével, amelynek egyik
főszereplője a háziorvos (pl. szakmai jellegű, érdekességeket felvonultató előadás; tanácsadás;
ételkóstolással egybekötött egészségre nevelés, stb.). Ez lehetőséget ad a rendelőn és az orvosbeteg kapcsolaton kívüli interakcióra a lakosok és a szakemberek között.
Lokális szintű szakmai támogatási lehetőségek
Nem csak a jövedelmi helyzet javítása, hanem egy kistelepülés esetén különösen az
önkormányzat hozzáállása meghatározó szerepű. Fontos, hogy milyen módon tud további
támogatást biztosítani, milyen eszközökkel kívánja ösztönözni, bevonzani a fiatal orvosokat.
Erre alkalmas lehet a szolgálati lakás biztosítása, amennyiben nem ragaszkodnak a helyhez
kötöttséghez, úgy az útiköltség csökkentése/finanszírozása, de fontos szempont lehet a rendelő
állapota, felszereltsége, vagy a bérleti díj kérdése. Az önkormányzatok nyújthatnak egyéb
módon is támogatást, ha be szeretnék vonzani a fiatal háziorvosokat, például a bérleti díj
elengedésével vagy csökkentésével, az iparűzési adó mérséklésével, vagy a rezsiköltségekhez
való hozzájárulással, egyéb kedvezmények tételével. Az anyagi és infrastrukturális feltételeken
túl az önkormányzatok segíthetik, és ideális esetben segítik is az orvosok lokális közösségbe
való beilleszkedését. Ha fiatal családról van szó, akkor meghatározó szempont még az oktatási,
nevelési intézmények elérhetősége, valamint a szabadidős (sportolás, kultúra, szórakozás, stb.)
tevékenységek rendelkezésre állása is.
Német rurális települések alapellátásának jellemzői, a néhány helyi jó gyakorlat
bemutatása
A német vidéki területeken hasonló problémák jellemzők, mint Magyarországon: az elöregedő
lakosság száma nő, a fiatalok elvándorolnak a városokba, a multimorbiditás3 egyre inkább
jellemzővé válik. Az alapellátás célja itt is az akut és krónikus betegek ellátása, a betegek
lakóhelyéhez közel biztosítva azt. Emellett, koordinációs és kapuőr funkciót is ellát ez a terület.
A biztos alapokon álló egészségügyi alapellátás következtében elérhető a magasabb és
kiegyenlítettebb egészségi állapot, a kevesebb egészségügyi kiadás, és az emberek
életminőségének, elégedettségének emelése. Mivel, ahogyan azt korábban is már láthattuk, a
háziorvosok száma a német területeken is meglehetősen alacsony, ez a hazai helyzethez

A háziorvosok bérét is emelni fogja a kormány
(https://hvg.hu/itthon/20201006_haziorvosok_beremeles_kormany_gulyas_gergely Letöltve: 2020.01.14.)
3
Egyidejűleg két vagy több krónikus betegsége van különböző területeken. (https://lexiq.hu/multimorbid,
Letöltve: 2020.01.14.)
2
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hasonlóan betöltetlen praxisokat eredményez a vidéki területeken. A helyben történő ellátás
azonban különösen fontos a kor előrehaladtával egyre inkább immobillá váló idős
korosztálynál, amely a rurális térségekben koncentrálódik. A tanulmány egy kvantitatív és
kvalitatív felmérésre alapoz, amely alapján néhány hazai gyakorlatba is átültethető jó példa is
kiemelésre kerül a következőkben. (Schröder – Flägel – Goetz – Steinhäuser 2018)
A tanulmányban szereplő egyik megoldás a „telemedicina”, az online konzultáció
bevezetése lehetne, mint jó gyakorlat. Ez lehetőséget adna arra, hogy a páciens és az orvos
videóbeszélgetésen keresztül találkozzon egymással az online térben, ezzel pénzt és időt
takarítva meg mindkét fél számára. (Schröder – Flägel – Goetz – Steinhäuser 2018) A kényelmi
szempontok mellett a betegút lerövidítését tenné lehetővé ez a lehetőség, legyen szó például a
helyben – átmenetileg vagy tartósan – rendelkezésre nem álló háziorvosi ellátás
hiánypótlásáról. Itt meg kell említeni az időpont egyeztetés nehézségeit, az időpontra érkezés
melletti hosszas sorban állást, illetve sokan nem tudják munkaidejükhöz igazítani az
orvoslátogatást. Az online konzultáció lehetővé teszi a gyors tanácsadást, valamint ezzel is
csökkenti az utazások és a nem indokolt orvos-beteg találkozások számát. Az infrastruktúra
beszerzése sem igényel különösen nagy ráfordítást, hiszen egy közösségi helység kijelölésén
túl egy, a célra alkalmas digitális eszközre (laptop, PC) és internetkapcsolatra van szükség,
amelyet háziorvos hiányában szakképzett egészségügyi dolgozó segít, koordinál. Fontos
leszögezni, hogy a digitális megoldás csak akkor működhet jól, ha a betegek rendszeresen
járnak felülvizsgálatra, illetve nincs komoly egészségügyi panasz. Egyfajta kiegészítő, áthidaló
megoldási javaslatként kezelendő, hiszen a személyes kapcsolat nem helyettesíthető.
A német példa esetén további lehetőségként emelhető ki az önkéntes autóbuszjárat
szolgáltatásának (voluntary bus transport) igénybevétele. Ez egy német helyi civil
kezdeményezés. A szomszédi segítségnyújtás jegyében informálisan szerveződő szomszédok
„szövetsége” egyes közösségekben megszervezi az utazást, és szükség esetén kísérőt is biztosít
az orvosi rendelőbe, amennyiben az helyben nem érhető el. A tömegközlekedést általában nem
részesítik előnyben, mint közlekedési opció, mivel a ritka autóbuszjáratok, az akadálymentes
hozzáférés és sok esetben az információhiány miatt egyes betegek nem is tudják igénybe venni
a tömegközlekedést. (Schröder – Flägel – Goetz – Steinhäuser 2018) A hazai kistelepüléseken
hasonlóan korlátozott a kistelepüléseken elérhető tömegközlekedés lehetősége, a német
példához hasonló, alulról szerveződő közösségi utazások azonban nem jellemzőek. A település
falubusza – ha van – jelenthet ilyen jellegű megoldást, amelynek ilyetén alkalmazása szintén
nem gyakori, illetve ezen kívül a díjköteles betegszállítás vehető igénybe, amelyet a hátrányos
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helyzetben lévők egyáltalán nem, vagy csak nagy nehézségek árán tudnak kigazdálkodni.
Esetleg egy-egy segítőkész, éppen szabadidővel rendelkező szomszéd jóindulatára vannak
utalva a betegek.
Az alapellátás további szereplőinek helyzete, szakmai megoldási javaslatok
A védőnők és körzeti ápolók szintén az egészségügyi alapellátás meghatározó szereplői,
hasonló jellemzőkkel írható le helyzetük, mint a rurális területeken dolgozó háziorvosoké.
Elsőként a védőnők helyzetét tekintve, a városi ellátási körzetekkel szemben a kistelepüléseken
jóval nagyobb ellátási terület feladatai hárulnak a rájuk, amely kiegészül azzal a lelkileg és
mentálisan is megterhelő problémával, hogy a gondozottak jelentős része hátrányos, vagy
halmozottan hátrányos helyzetű (alacsony szociális és intellektuális státusz, szegénység,
nélkülözés, stb.) Ez magától értetődően sokkal nehezebb terepet és érzelmi terhet jelent, mintha
városban dolgoznának. A probléma komplexitását fokozza, hogy a kistelepülésen történő
munkavállalásért plusz juttatást nem kapnak, bérkülönbség nincs. Fontosnak tartjuk
megemlíteni, hogy 2019-től helyzetükben némi javulás látható, amely annak köszönhető, hogy
a szakdolgozói bértábla hatálya alá kerültek, amely 2020 és 2022 között háromlépcsős, további
béremelést biztosít. (Magyar Védőnők Egyesületének Elnöksége 2019) A védőnők
munkaidejének jelentős része az utazással történik, ez pedig azt eredményezi, hogy a családok
számára csak korlátozottan érhető el a védőnő, vagyis emiatt sokkal kevesebb idő fordítható az
érdemi védőnői munkára (Csordás 2010.) Ez esetben is jó megoldás lehet a korábbiakban
bemutatott telemedicina, amelynek keretében megvalósulhat a védőnői feladatellátás egy része
(pl. tanácsadás, bizonyos tünetek felismerése, stb.).
Végül, a körzeti ápolók a kistelepülési alapellátás szintén meghatározó szereplőiként
nem eshetnek ki a fókuszból. Helyzetük abban különbözik a védőnők helyzetétől, hogy a
vállalkozó háziorvosok alkalmazottjaiként nem érvényes rájuk az egészségügyi bértábla. Ez
számottevő különbséget eredményezhet a bérezésben és a juttatásokban. 2018-ban például a
körzeti ápolók több mint fele (64%) a garantált bérminimumot, vagy ennél is kevesebbet
keresett a háziorvosi praxisokban. Egy online felmérés (2016) rámutatott azon tényezőkre,
amelyekkel a körzeti ápolók a leginkább elégedetlenek. Ezeket felsorolásszerűen ismertetjük,
ezzel is alátámasztandó a következőkben megfogalmazott fejlesztési javaslatokat:
-

jövedelem mértéke,

-

helyettesítés megoldhatatlansága (egy orvos-egy ápoló modell esetén),

-

szakmai megbecsülés hiánya,

-

erkölcsi megbecsülés hiánya.
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Emellett a felmérésben résztvevők megjelöltek 5 olyan szegmenst is, amelyet
szeretnének, ha életpályájuk során megvalósulna:
-

új illetményrendszer vagy bértábla kialakítása,

-

tartalékképzés,

-

hosszútávú munkahelyi biztonság megteremtése,

-

munka-és védőruha térítésmentes biztosítása,

-

továbbképzési kötelezettség teljesítésének támogatása.

Az elöregedés problémája az alapellátásban dolgozók valamennyi szereplőjét értini:
háziorvosok, védőnők, körzeti ápolók is egyaránt dolgoznak a nyugdíjkorhatárt követően.
(Tarcza 2018)
A fentiekből jól látható, hogy az egészségügyi rendszer alapellátási szintjének
valamennyi szereplője többé-kevésbé hasonló nehézségekkel küzd, éppen ezért a szakmai
ajánlások esetükben is érvényesek a fentebb említetteknek megfelelően. A kistelepüléseken
való munkavállalási kedv növelését, motiválását elsősorban megvalósító eszközök: a fiatalok
bevonása, ösztönzése; a védőnői és ápolói szakma presztízsének növelése; a védőnők és körzeti
ápolók megbecsültségének emelése; a bérezések és juttatások korrigálása; szubjektív
önkormányzati támogató hozzáállás. A szakmai módszertani ajánlások tehát három pilléren
állnak: egy felől a régóta problémaként fennálló jövedelmi problémák orvosolásán, amely
összefüggésben áll az alapellátásban dolgozók számának növelésével, és végül az egészségügyi
pálya presztízsének növelését is indokolt megvalósítani.
3.2. Az egészségügyi alapellátás minőségének emelését segítő szakmai ajánlások
Továbbképzési hajlandóság növelése, és a tanulási lehetőségek szélesítése
A kérdőíves felmérésből is kiderült, hogy a hazai egészségügyi dolgozókra elsősorban az
jellemző, hogy szinte kizárólag a kötelező továbbképzéseken vesznek részt, az önkéntes
tanulás, fejlődés formális keretek között nem elterjedt. Az előírt továbbképzési kötelezettség
teljesítésével elsősorban a kistelepülésen dolgozóknak kell több területen is szembenéznie a
problémákkal. Ezek közül a legfontosabbak a közlekedési lehetőségek korlátozottsága, a
képzések helyszínéből adódó távolság, valamint a helyettesítés megoldhatatlansága, különösen
ott, ahol az alapellátás a háziorvos-körzeti ápoló kétszemélyes modelljére épül.
Az egyik legkézenfekvőbb megoldást a digitális képzési lehetőségek kiterjesztése
jelenti. A szakmai vélemények szerint több online továbbképzés elérhetővé tétele rugalmasabbá
tenné az egészségügyi dolgozók kötelező, és adott esetben önkéntes alapú továbbképzését.
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Utóbbi esetben akár motiváló tényező is lehet, hogy a saját időbeosztáshoz igazított képzéseken
is részt vehetnek, ezzel orvosolva a fenti problémákat. Jelenleg az OFTEX rendszere biztosít
lehetőséget a szakmai tudás gyarapítására, azonban kiemelve a háziorvosok számára kínált
képzéseket, az arányok a következőképpen alakulnak: 1000 továbbképzés mindössze 2%-a (22
db) áll rendelkezésre a digitális térben.
Mentálhigiéniás támogatás, hatékonyságnövelés
Számos kutatás eredménye arra világít rá, hogy az egészségügyben dolgozók testi-lelki
egészsége nem kielégítő. Az a tendencia látható, hogy az átlaghoz képest rosszabbak az
eredményeik, sőt számos mutató esetén jelentősen kedvezőtlenebb eredményeket produkálnak.
A fejezetrészben most csak a mentálhigiénés egészségre koncentrálunk.
A szorongás, depresszió és az öngyilkossági hajlam gyakorisága nemzetközi szinten
egyaránt növekvő tendenciát mutat – átlag népességhez viszonyítva – mind az
orvostanhallgatók, mind a gyakorló orvosok körében. (N. 2018) Ez a jelenség az okokat
közelebbről megfigyelve talán nem is olyan meglepő, hiszen az egészségügyi szakemberek –
legyen szó az egészségügy bármely szintjéről, területéről – fokozott stressznek és érzelmi
megterhelésnek vannak kitéve. Az összeadódó problémák az egészségügyben dolgozók egyéni
szempontjából nézve testi-lelki problémákat eredményezhetnek, végső soron kiégéshez
vezetnek. Az egészségügyben rendszerszinten is éreztetik hatásukat az egyes szakemberek
problémái: az ellátás színvonala csökken, s ezzel együtt a betegek életminősége, akár életesélyei
is, megnő a pályaelhagyók száma, a külföldön munkát vállalók aránya. Ez a jelenség nem csak
az egészségügyi dolgozók esetén, hanem az ún. segítő szakmában tevékenykedők körében is
tapasztalható. (Tandari – Kovács 2010) Úgy tűnik azonban, hogy az egészségügy szereplői
magukra vannak utalva a mentális egészség gondozásában. Nincs olyan központi szervezet,
vagy szolgáltató, amely segítséget nyújt szükség esetén: például abban, hogy hogyan kezeljék
a napi stresszt és érzelmi megterhelést; hogyan ismerjék fel a mentális problémákra utaló
jeleket, s mit tegyenek akkor, ha szakember segítségére van szükségük. Fontos lenne a
stresszkezelés, a kiégésprevenciós lehetőségek biztosítása az egészségügyi dolgozók számára
szervezett formában.
A szakemberek egyik jól adaptálható javaslata e problémára a szupervízió alkalmazása
az egészségügyi dolgozók körében, amely egyébként nem ismeretlen gyakorlat más segítő
szakmák esetén. Ennek keretében lehetőséget kaphatnak az egymás közötti tapasztalatcserére,
interakcióra, igény szerint egyéni vagy csoportos formában. A szupervízió nagyszerűsége
abban rejlik, hogy kettős célt valósít meg: egyrészről segíti a stresszlevezetést, a munkából
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adódóan felhalmozódott érzelmi feszültség feloldására ad lehetőséget, ezzel védve a mentális
egészséget,

illetve,

mivel

szakemberek

közötti

tapasztalatcsere

zajlik,

így

a

kompetenciafejlesztés és a tudástőke (pl. szakmai ismeretek) gyarapodása is megvalósul. Egy
konkrét példa is hozható javaslaként: a szupervízió speciális módszere, a Bálint-csoport4. A
csoportbeszélgetések fókuszában a problémamegoldás áll, elsősorban az orvos-beteg
kapcsolatra, valamint a kapcsolódó stresszhelyzetekre helyezve a hangsúlyt.

Az

esetmegbeszélő csoport támogató attitűddel segíti ezen helyzetek megbeszélését, megoldását,
erősítve a konfliktuskezeléssel és önismerettel kapcsolatos kompetenciákat, hosszútávon pedig
segítve a mentális egészségmegőrzést. (Magyar Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság
2013) A szupervízió mellett egyéb terápiás lehetőségek is sikerrel alkalmazhatók, úgy mint
például a relaxációs technikák, a mindfulness programok, a kognitív viselkedésterápia
módszerei. (Salavecz – Pálinkás-Holovits – Handa –Vig – Rusznyák-Pethő – Szabó 2020)
Összességében az fogalmazható meg, hogy a kötelező szakmai továbbképzések mellett
rövid- és hosszútávon is hasznos lehet egy kiegészítő, mentális egészségvédő képzés rendszeres
teljesítése. Ez egyfelől az egészségügyi dolgozók saját érdeke, másrészről pedig egy szakmailag
és mentálisan is megfelelően felkészült egészségügyi személyibázis meglétével biztosítható a
hatékony, magas színvonalú ellátás, az egészségügyi rendszer stabilitása a humánerőforrás
oldaláról.
Orvos-beteg kommunikáció javítása, érzékenyítés
Az orvos-beteg kapcsolat egy egymással szoros kölcsönhatásban álló interakció, amely szerves
része az egészségügyi ellátás komplex rendszerének. A kommunikáció minősége egyrészről
meghatározza a betegek elégedettségét és együttműködését, sőt a gyógyulás kimenetelét is,
ugyanakkor a műhibaperek gyakoriságát is. Ugyanis, a betegpanaszok oka többnyire az
elégtelen kommunikáció az egészségügyi személyzet részéről. (Sándor - Pilling, 2016) A
kérdőíves felmérés eredményei szerint többségében azok tervezik jövőjüket továbbra is
jelenlegi

munkakörükben,

akik

pozitív

visszajelzést

tapasztalnak

a

pácienseiktől.

Összefüggésként ez esetben az látható, hogy a betegek elismerése, s ehhez szorosan
kapcsolódva az egészségügyi szakemberekbe vetett bizalma egyértelműen pályamegtartó
erővel bír.
Az orvosképzés ugyan magában foglal bizonyos szintű kommunikációs képzést, azonban
ennek javítása indokolt, a fentebb említettek okán. Az egyetemi képzés mellett szakmai

4

Orvos, pszichoanalitikus Bálint Mihályról elnevezett esetmegbeszélő csoport.
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javaslaként fogalmazható meg, hogy az ellátás során, gyakorló egészségügyi dolgozóként is
legyen lehetőség specifikus kommunikációs tréningen való részvételre – akár kötelező, akár
önkéntes alapon. Ez esetben is összetett hatások érvényesülnek, hiszen nem csak az orvos-beteg
kommunikáció, hanem a szakmán belüli kapcsolatteremtés is javulhat.
Kooperativitás javítása
Mivel az egészségügyi ellátórendszer egy komplex, egymásra épülő egység, ezért fontos a
különböző szintek, továbbá a helyi szolgáltatók, intézmények, és a döntéshozók közötti
együttműködés. Ez jelenti a hatékony, eredményes és olajozott működési mechanizmus egyik
kulcsát.
A kérdőíves felmérés alapján az a tendencia körvonalazódik, hogy az egyéb szakmákkal
való együttműködést a felettes vezetők elvárása generálja. A szakmák közötti kooperáció ennek
megfelelően többnyire felülről vezérelt, s feltárásra kerültek az együttműködést gátló, nehezítő
tényezők is. Ezek között a megkérdezettek kiemelték a túlterheltséget, az információ- és
pénzhiányt, továbbá a kedvezőtlen infrastrukturális körülményeket. Az a tapasztalat is
körvonalazódik, hogy annak ellenére, hogy bizonyos szintű együttműködések kötelezően
előírtak (pl. a gyermekvédelmi jelzőrendszer), ennek ellenére a napi ellátásában megjelenik,
hogy a szakemberek tájékozottsága nem elengedő a többi szakember szakmai feladatköreit
illetően.
Szakmai javaslatként került megfogalmazásra, hogy a különböző területeken dolgozó
szakemberek közötti rendszeres párbeszéd előmozdulást eredményezne az információ- és
bizalomhiány kapcsán. A kooperáció tekintetében pedig a szakmai és szakmaközi fórumok,
workshop-ok jelenthetnek összekötő elemet a különböző szakmák között.
4. A hazai kistelepülések számára is adaptálható „best practice” – Nemzetközi
törekvések a háziorvosi ellátás fejlesztése érdekében Németország példáján
A tanulmány előző fejezetein keresztül bemutatott problémákat, és a hozzájuk illesztett szakmai
javaslatokat alátámasztandó, a módszertani ajánlást egy németországi jó gyakorlat
ismertetésével zárjuk.
Az egészségügyi dolgozói szám növelésének alapjait már az egyetemi képzés során
szükséges lefektetni, a változásokat a legalsó szintről kell elindítani a hatékonyság érdekében.
Németország felismerte ezt, hiszen ott a képzési lehetőségek mára már nagyon heterogének,
amelyek magukban foglalják az gazdasági, módszertani és strukturális területeket. Például, a
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Heidelbergi Egyetem háziorvos képzést biztosító tanszéke az alapképzés mellett kialakított
„Háziorvos Nap” elnevezéssel egy magas színvonalú multidiszciplináris tartalmú,
bizonyítékalapú szakmai rendezvényt. Ennek keretében szakmai előadók tartanak
szemináriumokat, oktatáson vehetnek részt az érdeklődők. A fókuszában a finanszírozási
kérdések és a vállalkozói függetlenség is helyet kap. Emellett további jó gyakorlatként mutatjuk
be, hogy a háziorvosok helyet kaptak a Német Szövetségi Köztársaság szakértői tanácsában.
Ez biztosít számukra lehetőséget az egészségügyi és tudományos prioritások meghatározására.
(Reed – Lehmann – Herrmann 2017)
A német állam az elmúlt években számos erőfeszítést tett a háziorvosi szakma
fejlődésének elősegítésére. A legmagasabb állami egészségügyi hatóságok munkacsoportja
(Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden, AOLG) az alapellátás
fenntartása és fejlesztése érdekében 2008-ban célul tűzte, hogy a bevezetett intézkedések
hatására 2020-ig a háziorvosok számának a demográfiai és társadalmi változások alapján
történő 20%-os növekedését. Valójában azonban még ez a szám sem elegendő ahhoz, hogy
biztosítsa az átfogó orvosi alapellátást. A hatóságok javaslata fejlesztések eszközölése a kutatás,
az oktatás és a képzés területén, amely kiterjed az adminisztratív területen történő változásokra
is. A háziorvosi szakképzés erősebb lehorgonyzása is célt jelent az egyetemi orvosi képzésben.
Az egyetem ösztönözni kívánja az alapellátás iránt érdeklődő tanulókat ösztöndíjakkal, az
állami támogatás visszafizetési kötelezettségének csökkentésével, de célzott szelekcióval és a
képzések promotálásával is növelni igyekeznek a hallgatószámot.

(Reed – Lehmann –

Herrmann 2017)
Az

Állami

Egészségbiztosítók

Országos

Szövetsége

(Die

Kassenärztliche

Bundesvereinigung), a Német Kórházszövetség (Die Deutsche Krankenhausgesellschaft) és az
Egészségbiztosító Társaságok Ernyőszövetsége (Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen)
együttműködése szintén jó példát szolgáltat az egészségügyi szakmán belüli együttműködésre.
A nevezett szervezetek megállapodást kötöttek a háziorvosi ellátás fejlesztése érdekében 2010
január 1-jén, tevékenységüket folyamatosan monitorozzák. Emellett, a háziorvos gyakornokok
jövedelmét az állam hozzáigazította a többi egészségügyi szakmacsoport jövedelméhez, 3500
eurós havi bérkategóriában meghatározva azt. A folytatólagos együttműködések az oktatás
területén egyre inkább megerősödnek, funkciójukat országos szinten képesek jól betölteni.
Baden-Württemberg és Hessen városaiban ún. strukturált akadémiai képzési programok
valósulnak meg, ilyen például az „Összetett Gyakorlatiképzés Plus” (Composite Training Plus),
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és a „Jövő háziorvoslása” (The Future Concept of General Practice). (Reed – Lehmann –
Herrmann 2017)
Összességében, a Németországban az alapellátás megerősítésére tett erőfeszítések
elsősorban makro szinten, de mikro szinten is adaptálható jó gyakorlatok a hazai kistelepülések
számára. A háziorvosi képzés fejlesztésére tett intézkedések összefoglalva a következők:


erősebb kapcsolat a kórházi gyakorlat, az oktatás és a kutatás között,



az orvosi oktatás és a tudományos képzés fejlesztése, és a képzés mint
hosszútávú folyamat valósuljon meg, a folyamatos szakmai fejlődés szemléletét
követve,



az alapellátás magasabb szintű integrációja az orvosképzésben,



az oktatási/képzési struktúrák folyamatos fejlesztése és szisztematikus értékelési
rendszer kialakítása,



az oktatás képzési lehetőségek tartalmának rendszerezése és egységesítése,



az alap (moduláris) mesterképzés fejlesztésének lehetőségeinek biztosítása, a
tudományos végzettség mellett párhuzamosan



az oktatás és képzés kapcsán koncepciók kidolgozása, fejlesztése a tanárok
képesítésével kapcsolatosan – az ún. „oktasd az oktatót” (train-the-trainer
model) mint meggyőző modellek hiányoznak



háziorvosi kutatások fejlesztése mind a tanítás, mind a szakmai kutatás, valamint
egészségügyi kutatás területén (Reed – Lehmann – Herrmann 2017),



helyi szinten átvehető jó nemzetközi gyakorlatként fogalmazható meg továbbá
a telemedicina, és az önkéntes autóbuszjárat szolgáltatás.

Összegezve, a tanulmányból körvonalazódik, hogy Németország és Magyarország
alapvetően sok szempontból (gazdasági, társadalmi, demográfiai, stb.) különböző országok,
azonban az egészségügyi alapellátás rendszerében hasonló problémák jelentkeznek. A
nemzetközi példaként bemutatott jó gyakorlatok is mutatják, hogy a német állam számos
intézkedést vezetett be az alapellátásban dolgozó egészségügyi dolgozók, elsősorban
háziorvosok helyzetének javítása érdekében, amelyet hazánkban is követendő példaként
tanácsos kezelni.
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Bevezetés
A módszertani ajánlás elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet az egészségmegőrzés
fontosságára, bemutassa elmulasztásának kockázatait és következményeit, valamint
nemzetközi jó gyakorlatok ismertetésével hozzájáruljon a hazai kistelepülési egészségügyi
szolgáltatás-fejlesztéshez. Az ajánlás során általánosságban megfogalmazásra kerülnek azon
egészségügyi alapellátási rendszerrel és ezzel összefüggésben az egészségmegőrzéssel
kapcsolatos problémák, amelyek a szakirodalom és a kérdőíves felmérés alapján releváns
fejlesztendő területekként kezelhetők. Emellett komoly kockázatot jelentenek az egészségre, s
ezáltal az élet több területére is (pl. foglalkoztatottság, népegészségügyi kiadások, életminőség,
stb.) A tanulmányban olyan ajánlásokat igyekeztünk összegyűjteni elsősorban az
Önkormányzatok számára, amelyek egyrészről az egészségügyben dolgozó szakemberek
releváns javaslataihoz illeszkednek, másfelől pedig valóban segíthetik munkájukat az ellátás
során. Nem csak a jó gyakorlatokra koncentráltunk: egy németországi egészségügyi dolgozók
körében végzett empirikus kutatás eredményeit is bemutatjuk, megjelenítve ezzel a nemzetközi
szinten is jelenlévő akadályokat – és a szakemberek által megfogalmazott megoldási javaslatait
– a primer prevenció kapcsán.
Egészségmegőrzés fontossága
A teljesítményorientált társadalmakban az egészségmegőrzés – ideális esetben – kiemelten
fontos szerepet kap az emberi szervezetet fokozottan terhelő hatások miatt. Ide sorolható többek
mellett a stressz, a nem tudatos étkezés, a regenerációra, rekreációra fordított aktivitás hiánya,
vagy annak csökkenése. A felgyorsult élettempóval járó kockázati faktorok jelentősen
befolyásolják az egészségi állapotot, az életkilátásokat, így a várható élettartamot is.
Megnövelik az egészségügyi kockázatok kialakulásának veszélyét. (A rendszeres testmozgás
jótékony hatásai 2014) A munkahelyi stressz, a nem megfelelő táplálkozás, és a rendszeres
mozgás hiánya, valamint az inaktív életmód hosszútávon érezteti hatását az egészséget tekintve.
A rossz egészségi állapot elsősorban egyéni felelősség, de nem szabad elvitatni az egészségügy
szerepét sem. A megromlott egészségminőség nem csak egyéni, hanem tömeges szinten is
érzékelhető, leterhelve az egészségügyi ellátórendszert. A Nyugat-Európai országokban
kiemelt szerepben jelenik meg az egészségmegőrzés prevenciós jó gyakorlatának alkalmazása,
ugyan elsősorban vállalati szinten. Ezen belül Németországban például, – szövetségi és civil
szakértői szervezetekkel közösen tervezett formában – 17 vállalat alkalmazza a jó gyakorlat
szemléletű egészségmegőrzés módszerét. (European Network for Workplace Health Promotion
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– ENWHP 2019, Models of Good Practice by Country, Germany)1 Itt fontosnak tartjuk
kiemelni, hogy látszólag a vállalatok és a kistelepülések közötti párhuzamállítás irreleváns,
azonban az alkalmazott szakmai módszertan jellegéből adódóan, a példaként állított jó
gyakorlat adaptálhatósága nem függ az alkalmazás helyszínétől. Tehát, a vállalati szinttől
eltekintve, az alkalmazott módszerek a kistelepülések esetén is releváns irányadóként
szolgálnak.
Az előbbi sorokat alátámasztandó, a jó gyakorlatok – tudatos, megtervezett –
alkalmazása napjainkra önálló „szakággá” látszik válni. A „best practice”, mint módszertan
standardizálásra került. Ehhez 12 szakmai kritériumpontot állítottak fel a szakemberek, amely
kiegészül az adatgyűjtéssel és azok szakértői kiértékelésével, a tapasztalatok értelmezésével,
elemzésével, a további jó példák megőrzése és átadása érdekében. Az alkalmazott módszerek
jó gyakorlatokként, más területeken történő implementálhatóságának céljával. Rövid
áttekintéssel bemutatva, a fentebb említett 12 kritérium a következő pontokban került
meghatározásra:
1. koncepció és projekttervezés,
2. célcsoport meghatározás,
3. egyedi helyzet megközelítés,
4. közvetítő szervezetek integrálása,
5. fenntarthatóság,
6. alacsony belépési küszöb,
7. részvétel,
8. megerősítés,
9. integrált működési hálózat,
10. minőség menedzsment,
11. dokumentáció és kiértékelés,
12. költséghatékonyság.
A kulcs az egyedi helyzet megközelítés, amely alkalmassá teszi a nagyvállalati „best
practice” módszertanának és

1

elméleti

hátterének hazai,

https://www.enwhp.org/resources/toolip/doc/2019/11/21/germany.pdf
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akár

kistelepülési

szintű

adaptálhatóságát. A hazai jó gyakorlat szemléletű cselekvéshez ezen standardizált, kiértékelő
szemlélet és egyben módszertan is átvehető, mint jó gyakorlat. Itt lényegében a „jó gyakorlat
jó gyakorlatáról” beszélhetünk, ezzel keretet adva a hátrányos helyzetű régiókban a specifikus
helyzetnek megfelelően adaptálható jó példák módszertani megalapozásának.
Az német példa az egészségmegőrzésben négy hatékony, gyakorlati prevenciós fő pont
megvalósítására törekedik. A négy terület összekapcsolódva képes hatékonyan és tartósan
ellátni prevenciós feladatát. Ezek a kistelepülési egészségügyi ellátás fejlesztési lehetőségeihez
is jól illeszthető, alapvető szemléletek. Különösen azért, mert a lokális alapellátási szint is sok
esetben hiányos, nem említve a prevenciós törekvéseket:
1. dohányzás megelőzés,
2. egészséges táplálkozás,
3. fizikai aktivitás növelése,
4. stressz prevenció.
(European

Network

for

Workplace

Health

Promotion

–

ENWHP

2019,

https://www.enwhp.org/resources/toolip/doc/2019/11/21/germany.pdf)
Fontos leszögezni, hogy a prevenció akkor hatékony, ha valamennyi fő blokkban
történik pozitív változás. Az ajánlásban a 4 fő pont közül valamennyit érintünk, azonban az
egészséges étkezés témakörét a következő módszertani ajánlás bontja ki részletesen, jelen
tanulmányban csak érintőlegesen kerül említésre. Az első blokk vizsgálata azért fontos, mert a
periférián elhelyezkedő településeken nem csak a felnőttek nagy aránya, hanem a fejlődésben
levő gyermekek dohányzása is gyakori jelenség. Utóbbi a felnőttkori súlyos légzőszervi
betegségek kiváltó faktoraként, kiemelt kockázataként kezelhető. A sport jótékony hatása nem
csak a fizikai egészségre, egészségmegőrzése és betegségmegelőzésre, hanem mentális
egészségre is ismert. Ugyanakkor a hazai gyakorlatból szinte teljesen hiányzik a
stresszprevenció, a mentális egészségmegőrzés gyakorlata, legyen szó az egészségügyi
dolgozókról, vagy a lakosság szintről. A mentális egészség megőrzésének kérdése a hazai
szakemberek meglátása szerint rendszerszintű problémát jelent. A probléma felismerése,
kezelése, és a szakmai segítségkérés az emberek saját belátására van bízva. Ugyan az egyik
könnyen elérhető és hatékonyan alkalmazható megoldás a rendszeres testmozgás, ez nem
alkalmazható minden esetben sikerrel ilyen jellegű problémákra. A mentális egészségmegőrzés
tehát a prevenció szerves részeként kezelendő.
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Az egészségmegőrzés a fentiekből is jól láthatóan meglehetősen összetett beavatkozást,
és egyben kreatív megvalósítást igényel. A társadalmi tagoltság miatt eltérő helyzetek,
problémák más-más gyakorlati megvalósítást igényelnek. Ahogyan azt a bemutatott
németországi példa is sejteti, a kistelepülések esetén is az egyedi szükségletekhez, adott
társadalmi csoportokhoz igazított prevenció szükséges. A négy fő pontban meghatározott
prevenció tehát nem valósítható meg azonos módon: a fentebb foglalt 12 alapelv mentén a
helyzetre alakítva szükséges adaptálni a jó gyakorlatokat és a kapcsolódó módszertant.
Szolgáltatásfejlesztés és az adaptálható jó gyakorlatok helyi szükségességének rövid
ismertetése
Királyegyháza egészségfejlesztési helyzetét bemutató SWOT-analízis alapján világossá vált,
hogy az egészségügyi szolgálatot végzők és a lakosság oldaláról mutatkozó inaktivitás és
problémák mindkét oldalon hiányos megelőző aktivitást eredményeznek. Az orvosok,
szakdolgozók túlterheltsége eltereli a fókuszt a prevencióról, s a megelőzéshez kapcsolódó
továbbképzéseken való részvételi hajlandóság is alacsony a kérdőíves felmérés eredményei
alapján. A lakosság betegség felismerési-, és megértési képessége szintén alacsony. Az emberek
többségében emiatt fel sem merül a jövőbeni személyes egészségügyi kockázat, vagy éppen a
jövő generációit érintő, egészségi szempontból kockázatos életvitel. Ezzel egyértelművé válik,
hogy különösen fontos az egészségmegőrző szemlélet kialakítása, erősítése a lakosságban,
valamint az orvos-beteg kommunikáció fejlesztése. Az egészségügyi dolgozók nagy aránya úgy
véli, hogy ez az ő felelősségük is. A szemléletformálás és a tartós életmódváltás a kulcsa a
jövőbeni életminőség javításának, az egészségben eltöltött életév számának növelésének. Ez
teszi lehetővé egyben az egészségügyi ellátórendszer terheltségének mérséklését, maga után
vonva népegészségügyi kiadások csökkenését is. Fontos eredményként a várható élettartam is
emelkedhet az egészséges életmód választásával. A következőkben bemutatásra kerülnek az
irányadó fejlesztési lehetőségek, nemzetközi jó gyakorlatok példáján keresztül.
Németországi jó gyakorlatok bemutatása
A fejezetet egy empirikus kutatáson alapuló, az alapellátásban jelenlévő primer prevenciós
tevékenységgel kapcsolatos problémafelvetéssel nyitjuk meg, folytatva egy német nagyvállalati
jó gyakorlat bemutatásával. Utóbbi esetén az alkalmazott szakmai és módszertani megközelítést
emeljük ki, amely adaptálható a kistelepülési gyakorlatban is.
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A primer prevenció akadályai az általános orvosi gyakorlatban
A Holmberg – Sarganas – Mittring – Braun – Dini – Heintze – Rieckmann – Muckelbauer –
Müller-Nordhorn 2014-es tanulmányban bemutatott, vegyes módszerrel2 végzett vizsgálat
kimutatta, hogy az elsődleges prevenciós megközelítések (például az életmód-tanácsadás, stb.)
az alapellátásban nem megalapozottak. A válaszokból kiderült, a háziorvosok szelektív
megközelítést alkalmaztak a megelőző tanácsadások esetén. Úgy vélik, hogy az átfogó
prevenciós megközelítés magában hordozza annak lehetőségét, hogy meggyengíti a jó orvosbeteg kapcsolatot. Emellett más megközelítések alkalmazása is indokolt lehet, például a
lakosság egészségének multiszektorális megközelítése. Ez több különböző ágazatot foglal
magában, példaként említhető „a közegészségügy, az élelmiszer-biztonság, a biológiai
biztonság, a környezetvédelem, a kutatás és az innováció, a nemzetközi együttműködés, az
állategészségügy és az állatjóllét, valamint az antimikrobiális anyagok nem terápiás célra
történő felhasználása.” (Európai Bizottság 2016:8) Az egészségügyi ágazat ilyen típusú
szerkezetátalakítása elsősorban azon betegek számára járhat többlet előnnyel, akik nem képesek
megfizetni bizonyos prevenciós programokat, illetve akiknek életkörülményei nem teszik
lehetővé a szemléletmód- és viselkedésváltásra való összpontosítás képességét.
Fontos kérdésként merül fel az elsődleges vagy másodlagos megelőző gyakorlat
megvalósulásának meghatározása. E probléma jól szemléltethető a fókuszcsoportos kutatásba
bevont orvos interjúalanyok válaszaival:
1. interjúalany: „Amit elég nehéz [az általános gyakorlatban megvalósítani], az az, hogy
befolyásoljuk az emberek életmódját. Ez az orvoslás természetéből fakad, mivel az emberek
betegség esetén járnak orvoshoz. Nem azért jönnek, hogy tanácsot kapjanak az
életmódváltásról, [betegségek kezelésére jönnek].”
2. interjúalany: „Különösen azért, mert az általános orvosi gyakorlatban az életmódról szóló
tanácsadás, csak akkor kezdődik, amikor egészségügyi probléma áll fenn, függetlenül attól,
hogy magas vérnyomásról vagy cukorbetegségről van szó. Ez felveti a kérdést, hogy ez
valóban elsődleges megelőzés-e?” (2. fókuszcsoport)
A fókuszcsoportok háziorvosainak többsége egyetértett abban, hogy az életmódváltásról
külön jelzés nélkül csak azokkal a betegekkel lehet beszélni, akik egészségügyi állapot
ellenőrzésre jelentkeznek. Számos strukturális korlát határozható meg a németországi

2

Kérdőíves felmérés, személyes interjúk, 4 fókuszcsoport.
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alapellátásban. Az a tény, hogy az elsődleges prevenciót általánosságban az általános orvosi
gyakorlatban ritkán gyakorolják, elsősorban a németországi egészségügyi ellátás struktúrájával
függ össze. Ennek mentén négy strukturális kérdést emelhető ki: a.) a háziorvosi rendelés
jellege, b.) a háziorvosok pénzügyi térítési rendszere, c.) a háziorvos szerepe és attitűdje a
páciensekkel szemben, és d.) a betegek társadalmi-gazdasági körülményei.
a) A háziorvosi rendelés jellege
A háziorvosok ahogy hazánkban, úgy Németországban is nagy betegmennyiséggel dolgoznak,
ami hosszú várakozási időket eredményez a betegek számára. Ez az elsődleges oka annak, hogy
meglehetősen valószínűtlen, hogy a lakosság azon része, aki nem beteg, elmegy háziorvosi
rendelésre.
2. interjúalany: „Az egészséges emberek mindent megtesznek, de természetesen nem ülnek a
váróban.” (2. fókuszcsoport)
Néhány orvos e probléma enyhítése érdekében megváltoztatta rendelési gyakorlatának
felépítését, hogy nagyobb mennyiségű primer prevenciós tevékenység végzése váljék lehetővé
a 35 éves és idősebb betegek számára – az államilag finanszírozott egészségi állapot ellenőrzés
során. Egyikük például olyan rendszert vezetett be, amely minden 35 éves és idősebb beteget
emlékeztet egészségi állapotellenőrzésre. Egy másik háziorvos egy délutánt kizárólag a primer
prevenciós állapotfelmérésnek tart fenn. Ez lehetővé teszi a betegek számára, hogy
visszatérjenek több alkalommal is vizitre az életmódváltás ideje alatt.
3. interjúalany: „Úgy döntöttem, hogy orvosi munkámat az elsődleges megelőzésre
szeretném összpontosítani. Ehhez azonban szükséges megváltoztatni a rendelés felépítését.
Mert időre van szükség. Tehát úgy kell megszervezni a rendelést, hogy meg lehessen vitatni az
elsődleges megelőzési kérdéseket.” (4. fókuszcsoport)
1. interjúalany: „Nagyon sok egészségi állapotellenőrzést végzünk. Aktívan beszélgetünk
pácienseinkkel, hogy ösztönözzük őket részvételre. A teljes munkacsapat.”
2. interjúalany: „Igen, van egy olyan rendszerünk is, amely rögzíti, hogy mikor történt az
egészségi állapotellenőrzés, és mikor kellene azt legközelebb elvégezni.”
b.) Visszatérítési rendszer
Az elsődleges megelőzés nem része az állami visszatérítési rendszernek, kivéve a fent említett
egészségi állapotellenőrzést. A túlterheltségből eredő időhiányt a kutatásban résztvevők úgy
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tekintették, mint egy másik tényezőt, amely akadályozza az elsődleges megelőzésre irányuló
törekvéseket az általános orvosi gyakorlatban. Valamennyi interjúalany egyetértett abban, hogy
a sikeres primer prevencióhoz minőségi időre van szükség. Fontos, hogy rendszeresen,
mélyebben is beszéljenek a betegekkel. Hasonlóképpen: ha valaki meg akarja változtatni az
életmódját, káros szokásait, ezekhez további megbeszélésekre, megerősítésre, tanácsokra van
szükség annak érdekében, hogy a folyamatos motiváció és támogatás biztosításával
elősegíthető legyen a hosszú távú viselkedésváltozás. Az ilyen szoros monitorozás nem része a
jelenlegi állami térítési rendszernek, és egyébként a nagyméretű betegállomány miatt sem
megvalósítható.
4. interjúalany: „Az életmód-tanácsadást rendszerint a napi munka során végezzük. De
amikor valaki valójában, például abbahagyná a dohányzást, és a segítségünkre van szüksége,
akkor nehézségekbe ütközünk. Mit csináljunk egy ilyen emberrel? Csak receptet írjunk neki?
Az ilyen megközelítés nem segíti a beteget a dohányzásról való leszokásban. Tehát időt kell
ráfordítanunk, és többször kell látnunk a beteget, és beszélnünk vele. De hogyan szánjunk időt
ezekre a beszélgetésekre?”
1. interjúalany: „Igen, az elsődleges megelőzés nem része a munkaköri leírásunknak vagy az
állami térítési rendszernek. Betegségekkel foglalkozunk. Tehát az elsődleges megelőzés
valóban nem játszik szerepet az orvosi gyakorlatban, csak az, hogy azt megemlítjük az
emberek számára.” (4. fókuszcsoport)
c.) Háziorvosi szerep és a betegek iránti attitűd
Valamennyi orvos életmódbeli változásokat javasolt a pácienseinél, amikor úgy gondolták,
hogy az szükséges – a vizit és a betegség alapján értékeltek alapján.
1. interjúalany: „Akkor beszélek a dohányzásról, ha valaki hörgőhuruttal vagy megfázással
jön. Azután megkérdezem, dohányoznak-e, és javaslom, hogy a jövőben el kellene hagyniuk a
dohányzást. Különben nem múlik el. Különösen, ha valaki megfázással érkezik, és hallja a
saját légzéséből származó zajt meghallgatva saját tüdejét. Azt hallva, hogy sérültek a hörgői,
kézzelfoghatóbbá teszi a beteg számára, ha a dohányzásról beszélek neki.” (1. fókuszcsoport)
A háziorvosok többsége az életmódbeli változások megvitatását a beteg konkrét
kérdése, kérése alapján teszi. Például, ha egy páciens olyan betegségben szenved, amely
egészségtelen életmódbeli szokásokkal összefüggésben áll (például hörghurut és cigarettázás),
a háziorvosok élhetnek a helyzet adta lehetőséggel, és megfogalmazhatnak életmódbeli
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változásokat érintő tanácsokat. Hasonlóképpen, a háziorvosok számára úgy tűnik, hogy
könnyebben megvitatják a betegek az életmódbeli változtatásokat olyan tünetek esetén,
amelyek enyhültek az életmódváltás megkezdését követően. Néhány orvos ezzel szemben úgy
gondolja, hogy az életmódbeli kérdések kezelését ugyan lehet általánosabban is bevezetni, de
megkérdőjelezték ezen megközelítés hatékonyságát.
4. interjúalany: „Természetesen a súlycsökkentésről beszélhetek egy beteggel, aki valamely
betegség miatt érkezik. A kérdés mégis az, hogy ez mennyire hatékony?” (1. fókuszcsoport)
A legtöbb résztvevő két okból vitatkozott az életmódváltás rutinszerű kezelésének
gyakorlata ellen az általános orvosi gyakorlatban:
a), szükséges, hogy a betegeknek legyen saját igényük az életmódjuk
megváltoztatására,
b) az orvosi szerepvállalásnak az „egészségügy- politikában” nincs helye.
a) A megkérdezett orvosok úgy vélték, hogy az életmódváltás sikerességéhez a beteg
motivációja elengedhetetlen. A motivációt ösztönözheti a háziorvos, ha az életmódváltás éppen
összefügg az egészségügyi látogatás okával. Például, a legtöbb háziorvos egyetértett abban,
hogy nem indokolt párbeszédet kezdeni a dohányzásról való leszokásról egy olyan beteggel,
akinek hátfájása van. Azonban a fizikai aktivitásról és a súlycsökkentésről mindenképpen
beszélnének.
1. interjúalany: „Például, ha valaki megfázás miatt jön, és észreveszem, hogy ez a személy
dohányzik, beszélhetek a dohányzásról [mert befolyásolhatja a megfázás időtartamát]. De
természetesen nem beszélhetek olyan emberrel a biztonságosabb szexről, aki megfázás miatt
jön.” (2. fókuszcsoport)
Az a vélemény is körvonalazódott, hogy fontos a beteg akarata a változtatásra. Ez volt
a másik oka annak, hogy a megkérdezettek közül sokan nem tartották hasznosnak az általános
orvosi gyakorlatban a szokásos életmód változtatásra irányuló megbeszélést a beteggel.
3. interjúalany: „Igen, hiszem, hogy a változás akaratának magának az emberből kell
fakadnia. A projektjüknek kell lennie.” (1. fókuszcsoport)
3. interjúalany: „Úgy gondolom, hogy az öregedéstől, a törékennyé válástól és a segítségre
szorulástól való félelem az embereket arra készteti, hogy megváltoztassák szokásaikat, vagy
hogy részt vegyenek az életmód változtatással kapcsolatos tanfolyamokon. Mások nem fogják
megtenni.” (2. fókuszcsoport)
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b) A kutatásban részt vevők egy része tapasztalatai alapján ellenezte az életmódba
történő beavatkozás standardizált megközelítését az általános orvosi gyakorlatban. Kritikusan
értékelték azt a normatív, standardizált elgondolást, hogy az embereknek hogyan kellene élni
az életüket az egészség jegyében. Néhány interjúalany megkérdőjelezte a háziorvos szerepét
abban, hogy felügyelje, a felnőttek hogyan élik az életüket.
3. interjúalany: „Nem vagyok biztos abban, hogy az egészséget kellene-e első helyre
helyeznünk. Természetesen az orvosok mindig ezt teszik. De vannak, akik nem. Van, aki
dohányozni akar, és tudja, hogy ez azt jelentheti, hogy nem él sokáig. És azt gondolom, hogy
nem az elsődleges megelőzés feladata az emberek viselkedésének megváltoztatása, ha nem
akarják azt megtenni. Ők felnőttek, és joguk van választani.” (1. fókuszcsoport)
2. interjúalany: „Néha az elsődleges megelőzés nagyon irányadó, abban hogy hogyan kell
élni. És valójában az is nagyon szép lehet, ha nem az egészségügyi elvek szerint élünk. Ennek
ellenére foglalkoznunk kell vele, ha szükséges, de nem szabványosított formátumban. Nem
tudjuk megmenteni az embereket. Nem akarom, hogy egy beteg a befolyásolás érzésével
távozzon az rendelőmből.”
1. interjúalany: „Valójában érdekesnek találnám feltenni azt a kérdést, hogy az elsődleges
prevenció mire fókuszál a jog szempontjából. Célja a dohányzásról való leszokás, a fizikai
aktivitás, a fogyás. A boldogság és az életminőség azonban nem része ennek a szemléletnek
(…).”
1. interjúalany: „Igen, és fontos, hogy mi, orvosok is elfogadjuk az emberek életmódját, és
továbbra is jól gondoskodunk róluk. Az ilyen életmódhoz nem szabad értéket társítanunk.” (1.
fókuszcsoport)
d.) Versenyző igények: A betegek társadalmi-gazdasági körülményei
A hátrányos társadalmi-gazdasági körülmények jelentősen akadályozzák, korlátozzák az
életmód megváltoztatásának lehetőségeit. A háziorvosok betegei általánosságban bizonytalan
anyagi és szociális körülményekről számoltak be. Ezen betegek életük során számos olyan
kihívással szembesülnek, amelyben az egészségtelen életmód megváltoztatását alacsony
prioritásúnak tekintik, amely ellen a háziorvos szempontjából meglehetősen nehéz érvelni.
4. interjúalany: „A szociális helyzet, amelyben a betegek vannak, ahol nincs pénz, nincs
munkahely és otthon ül, vagy az áramot kikötötték, a dohányzásról való leszokás is sokkal
nehezebb. Egy ilyen helyzetben a megelőzéssel történő munka túl nagy teher egy orvosi
rendelés számára: nem ez a terület, amellyel foglalkozunk. Mindegyik társadalmi
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problémában segíteni nem lehetséges orvosi oldalról. Más problémák egyszerűen
fontosabbak, mint a dohányzásról való leszokás.” (1. fókuszcsoport)
A kutatás célja összegezve az volt, hogy megvizsgálja az elsődleges prevenció
gyakorlatát a háziorvosi gyakorlatban. A fókuszcsoportos kutatás tapasztalataiból azonban
nyilvánvalóvá vált, hogy az elsődleges prevenció, mint az összes beteg számára történő
„univerzális” tanácsadás – az egészségügyi kockázati státusztól függetlenül – a gyakorlatban
nincs kialakítva. Sőt, a megkérdezett háziorvosok sem részesítik egyértelműen előnyben ebben
a formában. A háziorvosok szelektív megközelítést alkalmaznak a javallaton alapuló megelőző
tanácsadások során. Valójában erősen tapasztalják, hogy az standardizált prevenciós
megközelítés potenciálisan tönkreteszi a jó beteg-orvos kapcsolatot.
Johansson és munkatársai (Holmberg – Sarganas – Mittring – Braun – Dini – Heintze –
Rieckmann – Muckelbauer – Müller-Nordhorn 2014 idézi Johansson – Stenlund – Lundstrom
– Weinehall 2010) felvetették, hogy a folyamatos beteg-háziorvos kapcsolat kedvező lehet az
életmód-tanácsadás bevezetésére, ugyanakkor káros hatással is lehet a kényesebbnek vélt
viselkedésekre, például a dohányzásra és az ivásra. Mivel a dohányzás és az alkoholfogyasztás
orvos-beteg kommunikációba való beemelésének nehézségei sok országban tapasztalhatók, a
bemutatott kutatás eredményei szélesebb körben is alkalmazhatók. Figyelembe azt a kérdést,
hogy vajon a prevenció szempontú átstrukturálás az egészségügyi ellátásban csökkenti-e a
betegségek terhét, így például a lakosság egészségének multiszektorális megközelítése
indokolható. Ez a fajta szerkezetátalakítás azoknak a betegeknek lehet előnyös, akik nem
képesek megfizetni specifikus megelőző programokat, vagy a szocializációs mintájukból
fakadó attitűd, szükségletek akadályozzák az életmódváltásra való összpontosítás képességét.
A háziorvosok javaslata, mint általánosságban – komplex egészségügyi rendszert érintő
– alkalmazandó jó gyakorlat az alábbi három elv köré szerveződik, ami egyben a
multiszektorális megközelítést is tükrözi:
1. nagyobb primer prevenciós hálózat létrehozása: „Nem a város közepén, akárhol, egy
nagy intézményben, ahol minden embernek össze kell jönni, és ahol mindennek történnie
kell, hanem ahol az emberek dolgoznak, ahol élnek. A környéken.”;
2. az

elsődleges

prevenciós

hálózat

befolyásának

növelése

közösségtervezés,

infrastruktúra-fejlesztés, képzés eszközeivel;
3. után követési rendszer létrehozása, életmódváltást segítő tanfolyamok szervezése,
elérhetővé tétele.
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A németországi, egészségügyi alapellátás prevenciós gyakorlatáról 2014-ben és 2020ban publikált felmérésekből (Holmberg – Sarganas – Mittring – Braun – Dini – Heintze –
Rieckmann – Muckelbauer – Müller-Nordhorn 2014; Füzéki – Weber – Groneberg – Banzer
2020) levonható konklúzió alapján megfogalmazható, hogy az orvosok, valamint az
egészségügyi dolgozók betegellátás közben nem alkalmazzák általánosan a prevenciós
tanácsadást. Annak ellenére, hogy magas prevenciós potenciál rejlik az egészségügyi
alapellátásban, így a háziorvosi szegmensben is. Szelektív szemlélettel, orvosilag indokolt
esetben kap a páciens testmozgásra, dohányzásról történő leszokásra, egészséges étkezésre,
vagy éppen stresszkezelésre javaslatot és tanácsot. Elterjedt jó gyakorlatokról tehát nemzetközi
szinten sem beszélhetünk általánosságban, azonban léteznek intézményi szintű jó gyakorlatok,
amelyeknek prevenciós hatása mérhető volt. A tanulmányban olyan jó gyakorlatok, adaptálható
példák kerülnek bemutatásra, amellyel a jövőben a helyzethez igazított, valós fejlődés érhető
el.
Nagyvállalati „best practice” adaptálhatósága a kistelepülési gyakorlatban
A németországi ’best practice’ keretében a négy megelőzési területen alkalmazott
megoldásokról elmondható, hogy területenként három modulban, azonosan strukturálják a
koncepciót, azzal a fontos kitétellel, hogy minden esetben helyzetre szabottan teszik ezt meg.
A következőkben egy elsőre talán kevésbé illeszkedő, de a módszertani és szakmai tartalmat
tekintve jól adaptálható példa kerül bemutatásra. A vegyipari ágazatban működő BASF
nemzetközi nagyvállalat (a továbbiakban vállalat) által alkalmazott prevenciós gyakorlat
példáját alapul véve, mint több prevenciós területen is sikeresen alkalmazott program. A vállalat
gazdag kínálatot nyújtó jó gyakorlata a négy fő témablokk vonatkozásában kerül bemutatásra.
Dohányzás prevenció
1. Szervezeti és keretháttér meghatározása
A vállalatnál egészségügyi program keretében egész évben kínálnak dohányzást abbahagyó
tanfolyamokat. Ezenkívül az összes résztvevőt tájékoztató eseményen informálják a dohányzás,
és nikotinfogyasztás negatív egészségügyi következményeiről. Ezekre előadások és
megbeszélések keretében kerül sor, a munkaegészségügyi és egészségvédelmi osztály orvosa
által. Például, 2003-ban a "Füstmentes 2003" egészségügyi kampány került lebonyolításra
sikeresen.
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A tájékoztató és motiváló célzatú kampány a hazai gyakorlatban, helyben is
megvalósulhat az alapellátásban dolgozó egészségügyi szakemberek aktív részvételével,
önkormányzati támogatással, és minél több helyi lakos bevonásával.
Az említett kampányt követően a vállalat indított először nemzetközi nemdohányzó
kampányt. Itt azt a célt tűzték ki, hogy egy hónapon át dohányzás nélkül, a lehető legtöbb
dolgozó bevonásával hosszú távon tudatosítsák a dohányzás negatív következményeit,
erősítsék az attitűdformálást. A résztvevő dolgozókat széleskörű és innovatív kiegészítő
kampányokkal is támogatták országonként. A vállalat támogatást nyújt több formában is a
dohányzásról leszokni akaró dolgozók számára:


helyszíni információs esteken a dohányzásról való leszoktató tanfolyamok
biztosítása;



rendszeres lehetőség egyéni kérdések feltevésére és tanácsadásra a dohányzásról
az erre a célra működtetett forródróton;



orvosi segítségnyújtás nikotintapaszok és rágógumik formájában;



interaktív kiállítás a nem dohányzásról;



prospektusok, szakirodalom;



intranetes

platform,

amely

hasznos

háttér-információkat,

hasznos

elérhetőségeket és motivációs tippeket biztosít.
A létrehozott "Egészségügyi munkacsoport” mellett a "Nemdohányzók védelmét
szolgáló munkacsoport” rendszeres információcserét is szervez interdiszciplináris módon a
csoporton belül a dohányzással és a nem dohányzással kapcsolatos konkrét kérdésekben. Itt
nemcsak a fontos kérdéseket vitatják meg, hanem a munkavállalók védelméhez szükséges
intézkedéseket is megindítják és támogatják. Emellett speciálisan képzett orvosok állandóan is
rendelkezésre állnak.
Ezek az intézkedések viszonylag kis anyagi- és energiabefektetés árán, a lokális
igényekhez viszonyítottan is irányadó törekvések lehetnek. Például, az intranetes felület helyett
internetes vagy közösségi oldalakon lehetőséget biztosítani az egészségügyi személyzettel vagy
a leszokni kívánó lakosokkal való személyes kapcsolatteremtésre. Emellett hasznos tippek,
tanácsok, egyéb elérhetőségek gyűjtőhelyeként is szolgálhatna egy ilyen felület, amelyet
meghatározott időközönként a helyi egészségügyi szakember gárda felügyel.
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2. Stratégia és implementáció
A vállalat telephelyén gyakorlati intézkedések is bevezetésre kerültek: a dohányzás már nem
megengedett a szabadban, és természetesen az összes épületben és irodában sem. Csak a
speciálisan kijelölt területek mentesülhetnek ez alól. Az intranetes oldalon és egészségügyi
program keretében rendszeres időközönként elérhetők dohányzás prevenciós tanfolyamok azon
dolgozóknak, akik szeretnének felhagyni a dohányzással. Ezen kívül a "Dohányzásmentes"
intranetes oldalakon hasznos háttér-információkat, és a dohányosok orvosi kezelésének
lehetőségeit is elérhetővé tette a vállalat. Például, személyre szóló tanácsok adásával a
nikotinpótló terápiáról, de segítséget nyújtanak egyedi kérdések és problémák esetén is.
Ez a kistelepülési gyakorlatba is átültethető akár online, akár személyes formában
megvalósítva.
3. Eredményesség
Az intézkedések sikerességének vizsgálata a rendszeres dolgozói felmérésekkel és
munkacsoportokban végzett rendszeres eszmecserével történik. E lépésnek is fontos elemét
képezi a dohányzás megelőzéssel, a nem dohányzók védelmével kapcsolatos fellépés
ösztönzése és végrehajtása. Az egyik legutóbbi helyszíni felmérés szerint a dolgozók 58%-a
támogatja a dohányzás teljes tilalmát, míg csak 22% -a ellenzi azt, amely a prevenciós program
sikerességét igazolja. A 2003. évi egészségügyi kampányt és a 2007. évi felmérés eredményeit
orvosi folyóiratban is közzétették.
Étkezés prevenció
A vállalat nagyfokú felelősséget vállal abban, hogy támogató környezetet teremtsen
munkavállalói számára, amely a biztonságra, a környezet- és egészségtudatosságra épül. Ennek
szerves része a tudatos és minőségi étkezés biztosítása. A BASF meglehetősen nagy gondot
fordít a dolgozók étkeztetésére is, amelyről a III. Módszertani ajánlásban részletesen is szót
ejtünk.
Testmozgás prevenció
1. Szervezeti és keretháttér meghatározása
A megelőzésben a vállalat által követett szemlélet szakértői tanácsok alapján került kialakításra:
melynek lényege a testmozgás, valamint aktív életmód koncepciója, és ezen koncepció
gyakorlati alkalmazása. Évente új programot készítenek és tesznek közzé, amelynek célja, hogy
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mindig új és széles kínálatot mutasson be. A sport-tevékenységekhez az előzőekben bemutatott
gyakorlathoz hasonlóan, tanfolyami képzést is biztosítanak, ilyen például a nordic walking
kedvező hatásairól szóló képzés. Emellett, célcsoportok szerint szervezett, célzott kínálat is
biztosításra kerül, például: kardió edzések inaktív munkaköröket betöltők részére. A közösségi
programok integrációjára is kiemelt figyelmet fordít a cég. A vállalati események szerves része
a fizikai aktivitás, a csapatszellem, a közösségi kohézió erősítésével együtt. Erre az egyik
konkrét példa a vállalti sportkupa megrendezése, mint kiemelkedő esemény.
2. Stratégia és implementáció
A fizikai aktivitás erősítése és a kapcsolódó szemléletformálás a BASF több szintjén valósul
meg. Az egyik legötletesebb és hatékonyabb stratégia a vállalat saját kerékpárjainak kiadása az
alkalmazottak számára. Ez azonban a realitás talaján maradva a hazai gyakorlatban
önkormányzati forrásból nem megvalósítható. A vállalat emellett biztosítja a sportolási
lehetőségek széles skáláját, továbbá a különféle testmozgást népszerűsítő tanfolyamok
munkaidőn belül és azon kívül történő végzésére ad lehetőséget. A Munkaorvosi és
egészségvédelmi osztály irányításával munkahelyi ergonómiai támogatás is megvalósul. Ennek
keretében a dolgozók tájékoztatásban részesülnek egészségfejlesztési lehetőségekről a vállalati
intraneten keresztül, különféle tájékoztató kiadványokból, valamint a foglalkozás-egészségügyi
vizsgálatok részeként folytatott konzultációk során. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok
része a fizikai aktivitás témája is, a munkahelyi ergonómiai feltételek szempontjából vizsgálva
azt, külső szakértő bevonásával. Például csigolyatorna és üléstartás-javítás is történik. A
vállalat saját sportstúdiójában, vagy a partner edzőtermekben biztosít alkalmat a rendszeres
testmozgásra. A dolgozók kedvezményes díjon vehetik igénybe a külső, együttműködő
fitnesztermek szolgáltatásait.
Erre lokális szinten az önkormányzatok is lehetőséget nyújthatnak, például
sporteszközök beszerzésével, amelyek használatát kedvezményes díjhoz kötik, vagy
ingyenessé teszik a használatot, továbbá változatos közösségi sportfoglalkozások szervezésével
igyekeznek felkelteni az eltérő korosztályok érdeklődését az aktív életmód iránt. Emellett zárt,
vagy szabadtéri edzésre alkalmas terület biztosításával is elősegíthető az aktív életmód
kialakítása. Az egészségügyi alapellátás keretében pedig akár helyi szintű gyógytorna
kiszervezése is fejlesztési lehetőségként kezelhető.
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3. Eredményesség
A BASF 1994-ben elindított egy ún. „Hátfájás prevenció projektet”, amely a módszertan
kiértékelési pontjának és eredményességének egyik jó példáját mutatja. Az interdiszciplináris
projektet a német Egészségügyi Minisztérium felügyelte, a tudomány és a sport területről
együttműködő partnerekkel. Érdekességként röviden bemutatva, a projekt 1000 munkahelyen
21 munkafolyamat elemzésével indult, orvosi vizsgálatokkal és az alkalmazottak körében
végzett írásbeli felméréssel. 200 javaslat született a munkahelyi körülmények javítására 4
beavatkozási ponton. 2 év után a javaslatok majdnem 80%-a végrehajtásra került. Az állandó
háttorna-iskola program biztosításával a hátpanaszok miatti betegállomány kétharmados
csökkenést eredményezett mindössze 2 év alatt. A fejlesztés egyszeri összege mintegy 500 000
euró befektetés volt, amely mellett a költségcsökkenés 500 000 euró volt.
Ez alapján a hazai gyakorlatban az önkormányzatok összefogva a helyben alapellátást
nyújtó egészségügyi dolgozókkal, jóval kevesebb költségen hasonló, a helyi igényekhez mért
prevenciós mozgás programokat szervezhetnek. A nemzetközi példa eredményessége igazolja
ezen rendszeres mozgásformák és prevenciós programok pozitív hatását, amely több területen
is előnyhöz juttattja az egyes embereket és a közösséget is.
Stressz prevenció
1. Szervezeti és keretháttér meghatározása
A BASF egyik legfontosabb jó gyakorlataként kezeljük a mentális terhelések kezelésére tett
törekvéseket, hiszen ilyen jellegű egészségügyi szolgáltatások hazánkban még a szakemberek
számára kevésbé gyakoriak, nincs kiépült rendszer. A Vállalti Egészségügyi Munkacsoport
2001 januárjában létrehozott egy interdiszciplináris munkacsoport, „A mentális terhelések
csökkentése” elnevezéssel. A kockázatelemzés hiányosságainak azonosítása volt a fő feladata,
valamint a munkavédelmi törvény 5. szakaszában meghatározott mentális terhelés, és az
állapot- és viselkedésorientált prevenció tevékenységének fejlesztése. Interjúkat készítettek az
alkalmazottakkal, hogy azonosítsák a gyártás, a technológia, az értékesítés és a logisztika, a
kutatás és fejlesztés, valamint az adminisztráció és a szolgáltatások területeinek stressz
folyamatait. Ezen kívül alkalmazotti felmérések eredményeit használták fel. Eredményként az
állapotorientált stressz megelőzésére irányuló intézkedések születtek, pl. tudásmenedzsment
keretében az intraneten egy ún. mentális terhelés megismerésére szolgáló eszközdobozt
biztosítottak. Emellett átalakításra került a dolgozói értékelésre használt kérdőív. A
Foglalkozás-egészségügyi és Egészségvédelmi Osztályon egy női orvost (pszichiátria és
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pszichoszomatika szakorvost) is alkalmaztak, aki kompetens és empatikus kapcsolattartóként
rendelkezésre áll a stressz, a kiégés, a depresszió és a szenvedélybetegségek témakörével
kapcsolatos minden kérdés megválaszolására.
A helyi gyakorlatban erre szintén szükség van, hiszen a kistelepülési lét sok esetben
magával hozza a hátrányos helyzetű életmódot is. Ezen célcsoportnak az élet több területén
számos problémával kell megküzdeni. Ez komoly mentális és érzelmi megterhelést jelent, így
talán a prevenció kapcsán az egyik legnagyobb, valódi szükséget az ilyen jellegű problémákra
való

segítségnyújtás

jelenti.

Ez

elsősorban

személyes

konzultációval,

közösségi

problémamegoldó foglalkozásokkal (pl. önismeret, dráma, Bálint-csoport, stb.) valósulhat meg
a hazai igényeknek megfelelően.
2. Stratégia és implementáció
A vállalat „Generations@Work” névvel nagy projektet indított, amelyben az érzelmi-szellemi
terhelések megelőzése különös jelentőséget kap. A legfőbb cél annak biztosítása, hogy az
esetleges mentális terhelések ne okozzanak egészséget károsító mértékű stresszt. Egy ún.
"Eszköztár" áll rendelkezésre, amely információkat és segítséget kínál a témában. Brosúrák, és
számos hivatkozás ad tájékoztatást, valamint elérést biztosítanak a szakmai kapcsolattartókhoz
is. A vállalat rendelkezésére álló tudásbázisa a mentális terhelésekről és a különféle
megoldásokról központilag került összegyűjtésre, folyamatosan frissítésre és kiegészítésre
kerül. A dolgozók részt vehetnek egészségügyi szemináriumokon, információkat szerezhetnek
a stressz megelőzésére és a stressz kezelésére vonatkozó stratégiákról, módszerekről. Például,
a "Munka és magánélet egyensúlya" és a relaxációs technikákról szóló előadások mellett testre
szabott, házon belüli tevékenységeket is kínálnak, amelyek kifejezetten a vállalat igényeihez és
problémáihoz igazodnak a stresszkezelés kapcsán.
3. Eredményesség
A dolgozói felmérések célja a szükséges fejlesztések fókuszpontjainak azonosítása. Strukturált
munkavállalói felméréseket már az 1980-as évek közepe óta végeznek. Az egészségügyi
kérdések értékelése lehetővé teszi következtetések levonását az egészségügyi panaszok és
stressz mértékének munkahelyi jelenlétéről. Egy bizonyos küszöbérték elérése esetén a vállalati
Munka-egészségügyi és Egészségvédelmi Osztály aktívan felveszi a kapcsolatot az érintett
egységekkel, és szakmai támogatást nyújt prezentációk, workshop-ok és szemináriumok
formájában.
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A

stresszkezelés

területén

végzett

különböző

beavatkozások

eredményeit

tudományosan is értékelik. Egy hasonló felmérés az egészségügyi alapellátást végző
személyzet és az önkormányzat bevonásával megvalósítható kistelepülési szinten is. A felmérés
célja lehet, hogy az emberek által megjelölt problémák feltárásra kerüljenek, s ezáltal követve
a 12 pontban összegzett jó gyakorlat módszertanát, a valós helyzethez igazított megoldások
alkalmazása hatékonyan valósuljanak meg.
A nemzetközi „best practice” adaptálhatósága, jövőbeni lehetőségek
A több aspektusból is bemutatott, színes prevenciós lehetőségeket kínáló jó gyakorlatokból
érzékelhető, hogy egységes módszertant alkalmazó, összehangolt, sok területet, szereplőt,
összefüggést magában foglaló feladat a megelőző munka megvalósítása a gyakorlatban. A jó
gyakorlatot koordináló németországi civil szakmai szervezetben résztvevő szakemberek
tevékenysége azon szemléleten alapul, hogy a bizonyíték-alapú jó gyakorlatot és a jó gyakorlatalapú bizonyítékokat összekapcsolják adott élethelyezetekkel. Nemcsak egy, már ismert
gyakorlati megoldást adaptálnak, hanem feltárják és kidolgozzák az egyedi problémákat, azok
kezelési lehetőségeit.
A legfontosabb hazai gyakorlatban átveendő nemzetközi példa az egyedi helyzethez
igazított prevenciós szemlélet kialakítása – nem csak az intézményrendszer, az egészségügyi
szakemberek, hanem a lakosság részéről is –, amely a jövőbe tekintve alapjaiban hozhat
változást az alapellátás ezen speciális területén. Ennek keretét azonban minden esetben az
ellátórendszer célzott átalakítása adja, amelyet követően jöhet a lakossági érzékenyítés. Ennek
megfelelően a kistelepülések szempontjából elsőként az intervencióban közreműködő
egészségügyi szakemberek, intézmények szemléletének kialakításhoz jelent hasznos példát a
németországi módszertani gondolkodás a jó gyakorlat alkalmazásáról. A leghatékonyabb
beavatkozást az jelentené, ha a településen jelenleg is futó, egészségmegőrzést támogató
programok integrálásával együttesen valósulna meg a többszintű szemléletformálás. E
módszertani gondolkodás alkalmazásával hatékonyan megvalósítható a SWOT-analízis alapján
feltárt gyengeségek kezelése az egészségügyi ellátás és a lakosság oldalán egyaránt.
A németországi komplex „best practice” gyakorlati megvalósítás magában foglalja tehát
a szakmai külső tanácsadók bevonását, az elméleti képzést, a tevékenység végzéséhez
szükséges tárgyi-személyi feltételek biztosítását (amelyhez hozzá tartozik az állandó,
folyamatos információszolgáltatás), és az eredmények hatásfokának mérését, kiértékelését.
Ennek alapján előre vetítve a kistelepülési szinten, az önkormányzatok bevonásával
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ajánlható fejlesztési javaslat: első lépésként meg kell határozni a nézőpontot, valamint az
intervenciós pontokat az ezekhez szükséges strukturális elemek kijelölésével. A hatékony
fejlődés kulcsa a (további) szakértők bevonása vagy továbbképzésen szerzett ismeretek alapján
tett, szakmai módszertani alapokon álló fejlesztések megvalósítása. Ezt követően kerülhet sor
a koncepció kereteihez illesztetten megalkotható problémakezelési gyakorlatra, más jó
gyakorlatok és/vagy saját elképzelések vegyítésével.
Szakmai javaslatokat alapul véve, a fejlesztési koncepcióba beemelhetők a szervezeti
szint szereplői: a polgármester, a jövőben felállított projektet koordináló csoport. A gyakorlati
megvalósítás szint entitásai közül pedig: a házi orvosi ellátás és védőnői szolgáltatás
egészségügyi szakemberei, az iskola, az egyéni és társas vállalkozások, a civil szerveződések,
az egyház, és a média területeinek szakemberei. A fejlesztési célkitűzések megvalósításának
jövőbeni lehetőségeit tekintve, a következő eredmények teljesülhetnek:
1. A lakosság egészségtudatosságának- és megértésének javítása.
2. Az egészségügyi alapellátás prevenciós szerepének erősítése.
3. A helyi média és kulcsszereplők szerepvállalásának erősítése.
4. A lakosság életkörülményeinek, életminőségének javítása.
5. Az

oktatásban

az

egészségtudatos

magatartás

megalapozása,

az

iskolai

egészségfejlesztési stratégiák megvalósításának hangsúlyozása megteremtve a
hosszútávú, generációkon átívelő tartós szemléletváltás alapjait.
6. Egészségkárosító magatartások visszaszorítása.
Megjegyzendő, hogy a jelenleg folyamatban lévő egészségmegőrzést célzó lokális
programok iránya előremutató, azonban nem fedik le a prevenció valamennyi területét. A
stressz és az egészségkárosító magatartások megelőzése jelenleg nem megfelelően kezelt
terület. Azonban a komplex egészségprevencióban szükségesek az egészséget formáló
faktoroknak tekintendő elemek.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2015. évi tanulmányában ismertetett jó
gyakorlatok kreatívan, pozitív élmények megélésével igyekeznek bevonni a résztvevőket. Csak
néhány példát kiragadva, ilyen az „Élelmiszer-iskola”, „Osztály, tessék főzni!”, „1000 labda
akció”, „Csináld Te is – Doboz”, vagy a „Gyerekjáték” programok. Ezen jó gyakorlatok és a
vállalati programokban folytatott gyakorlatok között párhuzam vonható: szakmailag
alátámasztottak, az orvosszakmát és egyéb tudományos területeket bevonva, azokat
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támogatásként alkalmazzák megtartva – a bizonyítékalapú – jó gyakorlat módszerét. Ezekből
körvonalazódik az a fejlesztési irányvonal, amely a település intézményi és társadalmi
szereplőinek minél szélesebb körben való bevonásával történhet hatékonyan. Fontos
leszögezni, hogy a tett szakmai javaslatok megvalósítása kizárólag úgy képzelhető el, hogy
közben nem terhelik tovább a házi orvosi ellátásban dolgozók munkáját. Ideális esetben a
bevonásuk csak olyan mértékben valósul meg, amellyel a prevenciós programok felé terelik a
lakosságot, s teljes mélységében kezelhetők az információk és a megvalósítandó jó gyakorlatok.
A prevenció település szintű megvalósításához – hasonlóan a vállalati módszertanhoz és
cselekvési struktúrához – ezen szemlélet követése ajánlható. A koordinációs testület az
önkormányzat lehet együttműködve a település más intézményi és társadalmi szervezetivel.
Egy ilyen kooperatív szakértői közeg alkalmas arra, hogy nemzetközi környezetből adaptált
vagy újként, a bemutatott szakmai kritériumok szemléletében megalkotott, saját jó gyakorlattal
kivitelezve valósítsa meg az egészségmegőrzés területén történő fejlesztéseket.
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Bevezetés
Az egészséges táplálkozás az egészséges életmód egyik alappillére, egyben a primer prevenció
szerves részeként kezelendő. A tudatos étkezés csökkentheti bizonyos krónikus betegségek,
például a cukorbetegség, magas vérnyomás, szívbetegségek, csontritkulás és bizonyos típusú
rákos megbetegedések, vagy obezitás kockázatát. A kiegyensúlyozott táplálkozás segítheti ezen
kórképek megelőzését, illetve a kialakult betegségek visszafordítását, a tünetek enyhítését,
valamint megelőzheti a vérszegénységet, a neuráliscső vagy az epehólyag betegségét. (Healthy
Eating for Disease Prevention) A módszertani ajánlás célja, hogy egyfelől felhívja a figyelmet
az egészséges és tudatos étkezés fontosságára, illetve elmulasztásának egészségügyi
kockázataira. Kitérünk a kérdőíves felmérés eredményi alapján a kistelepülési szintű, az
egészséges étkezéssel összefüggő, ellátásbeli jellemzőkre. Hazai és nemzetközi szakemberek
által felvetett és megfogalmazott fejlesztési, előre lépési javaslatok ismertetésre kerülnek, mint
szakmai módszertani ajánlás – elsősorban a lokális szakmai intézmények és szereplők számára.
Továbbá, nemzetközi jó gyakorlatokat is felvetünk, amelyek a helyi gyakorlatban is jól
alkalmazható fejlesztési lehetőségekként kezelendők. Azt szeretnénk elérni, hogy jelen
módszertani ajánlás keretében olyan irányadó előre lépési lehetőségeket fogalmazzunk meg,
amelyek összhangban vannak a szakemberek, a szakirodalom, valamint a nemzetközi már
bevált „best practice”-ek és az egyedi települési igényekkel. A hangsúly mindig az egyediségre
helyeződik, hiszen csak ennek megfelelő javallatok segítségével érhetők el átfogó, hatékony és
tartós eredmények az életmódváltás kapcsán.
Az egészséges étkezés szerepe a primer prevencióban, kockázati tényezők, és az
alapellátás problémái e területen
Elsőként rövid áttekintést adunk az egészségtelen táplálkozás egészségügyi kockázatáról, a
különféle megbetegedések kialakulásának és megelőzésének lehetőségeiről. (Healthy Eating
for Disease Prevention) A fejezet végén pedig egy alpontban összefoglaljuk, hogy az
egészségügyi szakemberek mit vélnek felfedezni, mint probléma e kérdéskör kapcsán az
alapellátásban, és erre milyen megoldási javaslatot tesznek.
Anémia
Az anémia, másnéven vashiány, több okból is kialakulhat. A vashiányos vérszegénység azt
jelenti, hogy a szervezetben nincs elegendő vas. A vas azért nélkülözhetetlen, mert a
vörösvértestekben található hemoglobin ennek segítségével szállít oxigént a test minden
részébe. A B12-vitamin hiányos vérszegénység azt jelenti, hogy a szervezetben nincs elegendő
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B12-vitamin. A szervezetnek B12-vitaminra van szüksége a vörösvértestek előállításához,
amelyek tehát oxigént szállítanak az egész testben. Ezek a vitaminok elsősorban helyes
táplálkozással vihetők be a szervezetbe.
Rák
Az egészséges testsúly megőrzése a rák elleni védekezés egyik nagyon fontos módja.
A rákos megbetegedések kockázatának csökkentése kapcsán sajnos van néhány dolog, amely
nem kontrollálható, úgy mint például az életkor, a nem és az öröklött gének. Azonban
pozitívum, hogy sok esetben van változtatási lehetőség. Az egészséges életmód három fontos
alappillérre épül: étrend, testsúly és fizikai aktivitás. E három területre való gondos
odafigyeléssel megelőzhető a leggyakoribb rákos megbetegedések egyharmada, és az összes
kolorektális (bél) daganatos megbetegedések fele.
Epehólyag
Az egészséges étrend fenntartása és a rendszeres testmozgás csökkentheti az epehólyag
betegségének esélyét. A máj epét termel, amelynek funkciója a zsír és a zsírban oldódó
vitaminok emésztésének és felszívódásának segítése. Az epehólyag a máj által termelt epét
tárolja, amely étkezéskor a bélrendszerbe jut. Az epében lévő részecskék – általában koleszterin
– néha összetapadnak, majd kemény köveket képezhetnek, amely epekőként ismeretes. Az
epekövek legtöbbször nem okoznak tüneteket, amikor ez mégis bekövetkezik, az epehólyagot
általában eltávolítják. Gyakori tévhit, hogy ezután tilos bármilyen nemű zsírt tartalmazó ételt
fogyasztani. A nagyon alacsony zsírtartalmú étrend követése azonban néha fokozza a kövek
képződését. Az ideális, a tünetek csökkentésére gyakran ajánlott étkezés ez esetben a
zsírszegényebb étrend fogyasztása.
A neurális cső elégtelenségei
A neurális cső elégtelenségei a születési rendellenességek csoportjába sorolhatók. Ez
lényegében a magzati idegi cső, az idegrendszer elsődleges formája, beleértve az agyat és a
gerincvelőt. (Department of Healt and Human Services 2003) Ezek közül a leggyakoribb
betegség a spina bifida, másnéven a nyitott gerinc. Azoknak a nőknek, akik elegendő
mennyiségű folsavat fogyasztanak, ritkábban születnek ilyen típusú rendellenességgel babák.
Csontritkulás
Az alacsony csonttömeg (a csont ásványi sűrűsége) és a csontszövet lebomlása az
oszteoporózis,

másnéven

csontritkulás

jele.
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A

csontritkulásban

szenvedők

esetén

megnövekedett a csonttörés kockázata és gyakorisága. A törések általában a csuklón, a csípőn,
a gerincen vagy a vállon vannak. A kiegyensúlyozott táplálkozás ez esetben is fontos, hiszen
az elegendő kalcium- és D-vitamin-fogyasztás hozzájárul a csontok erősségének
kialakulásához. (Healthy Eating for Disease Prevention)
Az előzőekben bemutatott egészségügyi kockázati tényezők és betegségek kapcsán is
jól látható probléma, hogy az egészséges táplálkozás kialakításához, megértéshez és a
mindennapi életmódba való beépítéséhez az átlagembereknek is szüksége van alapszintű
táplálkozásbiológiai ismeretekre. Ez azonban nem jellemző sem a hazai, sem a horvát lakosság
többségére a megkérdezett egészségügyi dolgozók szerint. A táplálkozással kapcsolatos
szakismeret az alapellátásban dolgozó szakemberek részéről adott. Szakirányú egészségügyi
végzettségükből adódóan, valamennyien rendelkeznek azon szükséges ismeretekkel. Ennek
birtokában az egészséges táplálkozással kapcsolatos kérdésekben is otthonosan mozognak még
akkor is, ha szakterületük és a táplálkozás kérdésköre nem fedik egymást.
Az egészséges étkezés gyakorlati oldalának vizsgálata esetén egy másik fontos dologról
is szükséges szót ejteni. Ez pedig a tudatos fogyasztói magatartás kérdése a páciensek részéről.
A megfelelő élelmiszerek megválasztásához szintén szükséges ismerni a különféle
élelmiszerek, tápanyagok szervezetben betöltött szerepét. Mivel az egészséges életmód és a
tudatos táplálkozás nagyon „divatossá” vált napjainkban, ezért az emberek többsége elsősorban
az internethez fordul segítségért. A fogyasztói társadalomban és az internet világában
megszámlálhatatlan helyről és kézből érkezik impulzus a helyes táplálkozás kapcsán (pl. diéták,
étrendkiegészítők, zsírégetők, vitaminok, stb.), amelyekről háttértudás hiányában nem dönthető
el, hogy valóban hasznosak, vagy sem. A szakemberek meglátása szerint az online térben nem
hogy eligazodni nagyon nehéz, de még a szakértői tanácsadás, segítségnyújtás esetén is
gyakorta tapasztalható az ellentmondó információátadás még alapkérdésekben is. Itt
háttértényezőként megemlíthető, hogy egyébként az egészséges táplálkozás tudományterületén
a meglehetősen sűrű paradigmaváltások nem ritkák. Egy-egy újabb kutatás eredménye nyomán
a szakmai álláspontok módosulhatnak, akár teljesen át is alakulhatnak.
Emellett egy, az egészségügyben dolgozó szakember (Zombai 2020) tapasztalatai azt
bizonyítják, a páciensek egészen addig nem látják be az étkezési szokásaik megváltoztatásának
szükségességét, amíg nem jelentkezik valamilyen – a táplálkozási szokásokkal összefüggő –
tartós egészségkárosodást okozó krónikus betegség. Sőt, az is előfordul, hogy a betegek
titkolják az egészségügyi szakemberek előtt valós étrendjüket, vagy azt vallják, hogy betartják
az orvos által előírt diétát.
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Az interneten való tájékozódás nem csak a páciensek, hanem a hazai és nemzetközi
kérdőíves kutatás eredményei alapján a szakemberek körében is a leggyakoribb ismeretszerzési
forma. A háttérben ismét azaz ok állhat, amely már korábban említésre került: a
táplálkozástudomány

területén

a

gyakori

paradigmaváltások

miatt

az

egészséges

táplálkozáshoz kapcsolódó szakmai eredményekről más forrásból nem értesülnek megfelelően,
vagy megfelelő gyorsasággal az egészségügyi szakemberek. Másrészről, az információszerzés
elsődleges eszközévé vált az internet, így nem teljesen meglepő ez az eredmény. Megemlíthető
a kormányzati kommunikáció hiányossága is, az internetről való elsődleges tájékozódás azt is
bizonyítja, hogy az egészséges táplálkozás kérdései esetén nem minden esetben van egyértelmű
iránymutatás. Igazolja ezt a feltevést az is, hogy az egészséges táplálkozást meghatározó
egységes, pontos definíció nem létezik. Az Okostányér (Magyar Dietetikusok Országos
Szövetsége – MDOSZ; Magyar Tudományos Akadémia Élelmiszertudományi Tudományos
Bizottsága) 2013 óta tekinthető a hazai ajánlások alapvető elemének. Az Okostányér ugyan
iránymutatást ad, de nem alkalmazható minden helyzetben. Ahogyan az életünk szinten minden
területén, úgy az egészséges táplálkozás esetén is az egyedi igényeken van a hangsúly: számos
befolyásoló, módosító tényező játszhat szerepet az ideális étkezési mód megtalálásában. Ilyen
többek között a nem, az életkor, a fizikai aktivitás, a munkavégzés jellege, adott esetben a
krónikus betegségek (pl. cukorbetegség, magas vérnyomás), az akut fertőzések, a stressz, vagy
a terhesség és a laktáció időszaka. A megfelelő táplálkozás és egészséges életmód
kialakításához ezen feltételek mentén szükséges meghatározni az egyénre szabott kereteket.
A kérdőíves felmérésből fontos kiemelni azt a problémát is, hogy a megkérdezett
egészségügyi szakemberek jelentős része az adott praxisközösségekhez tartozó helyi lakosok
egészségügyi állapotát döntően a legrosszabb, illetve a második legrosszabb válaszkategóriával
minősíti. Ez egy pillanatnyi képet ad a lakossági egészségügyi állapotáról, hiszen az
egészségügyi dolgozók birtokában vannak minden olyan ismeretnek és eszköznek, amellyel
első kézből meghatározhatják a páciensek pontos egészségi állapotát. A lakosság egészséges
táplálkozással kapcsolatos tudása szintén ezen szempontok mentén lett meghatározva, amely
meglehetősen hiányos – így van ez a hazai és a horvát minta esetén is. A lakosság egészséges
táplálkozással kapcsolatos tudásának fejlesztése elsődleges kérdést jelent.
Az Európai Unió egészségpolitikája
Rövid

kitekintést

adunk

az

Európai

Unió

egészséges

táplálkozásra

vonatkozó

egészségpolitikája (Európai Bizottság 2016) kapcsán. Fontos a makro szempontokat is
figyelembe venni, hiszen a probléma nem csak hazánkat, hanem szinte egész Európát érinti. Az
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átfogó cél, hogy az Európai Unió teljes területén az emberek egészségi állapota nagyon jó
legyen, valamint az egészségügyi ellátás minél magasabb színvonalon történjen. Ehhez a
következő pontokban szükséges változásokat eszközölni: fenntarthatóság; a társadalom
elöregedése;

a

megelőzhető

betegségek

előfordulásának

csökkentése;

egészségi

egyenlőtlenségek; új és újonnan azonosított egészségügyi problémák; egészségbiztonság.
Az elhízás a becslések szerint több mint 200 millió európai uniós állampolgárt érint.
Viszonyítási alapként, ez a felnőtt lakosság több mint felét teszi ki. Emellett minden negyedik
gyermek szintén túlsúlyos vagy elhízott. A súlyos következmények ismertek a testi, és mentális
egészség kapcsán: szívbetegség, cukorbetegség, rák és számos pszichológiai rendellenesség
alakulhat ki. Emellett az egészégtelen táplálkozással szorosan összefüggő obezitás
következményei az uniós egészségügyi kiadások 8%-át kitéve, jelentős költségekkel járnak.
Összetett problémáról lévén szó, elemi fontosságú helyi, országos és nemzetközi szinten
egyaránt összehangolni, egybefogni a szakemberek tevékenységét. Az uniós szintű koordináció
szintén kulcsfontosságú. A 2005-ben létrehozott Táplálkozás, Testmozgás és Egészség Európai
Uniós Platform az egyik jó példa, amelynek célja az egészségtelen táplálkozás és a
mozgáshiány elleni küzdelem. A hasonló célokért működő európai szervezetek számára biztosít
lehetőséget az együttműködésre ez a szervezet. Az eredmények magukért beszélnek, hiszen
már több, mint 300 együttműködés valósult meg. Például:


az üdítőitalok 12 éven aluli gyermekek részére történő forgalmazásának önkéntességi
alapon történő korlátozása;



a felszolgált ételek összetételével és tápértékével kapcsolatos tájékoztatás javítása az
éttermekben;



alacsonyabb só-, cukor-, és zsírtartalmú receptek kidolgozása;



az iskolai sporttevékenység előmozdítása;



a táplálkozással és a testmozgással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó magas szintű
munka- csoport létrehozása: az uniós tagállamok, valamint Norvégia és Svájc közös
erővel dolgozik az elhízással kapcsolatos problémák megoldásán;



az élelmiszerek címkézésére vonatkozó szabályok bevezetése, melyek hatálya az EU
egész területére kiterjed: a fogyasztók az összes uniós tagországban megbízható
információkat olvashatnak a termékcímkéken az egyes élelmiszerek egészségre
gyakorolt hatásával, tápanyag-összetételével és tápértékével kapcsolatban;
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az EU egészségügyi programja és kutatási keretprogramja több, az elhízás
csökkentésére és megelőzésére irányuló projektet támogat (2007-2011 között 27 a
cukorbetegség és az elhízás elleni projekt kapott finanszírozást). (Európai Bizottság
2016)

Fejlesztési lehetőségek, implementáció
Az előzőekből is jól látható, hogy szükséges egy átfogó, az egész országot érintő a hazai és
helyi specifikumokhoz illesztett program, amelynek célja a tájékoztatás, szemléletformálás és
tudásbővítés. Bizonyítja ezt az Európai Bizottság (Commission Of The European Communities
2005) "Promoting healthy diets and physical activity: a European dimension for the prevention
of overweight, obesity and chronic diseases” című tanulmánya is, amely szerint Európában az
egészségtelen étrend és a fizikai aktivitás hiánya az elkerülhető betegségek kialakulásának
legfőbb oka. A korai halál és az elhízás egyre növekvő elterjedtsége jelentős közegészségügyi
problémaként kezelendő, amelyre az EU számos válaszlépést tett már az évek során. A
tanulmány 6 fő szerkezeti pontot mutat be, amelyből jelenleg csak az 5., vagyis a Cselekvési
területek kerül kiemelésre, mint irányadó jó gyakorlat. Ahogy korábban is, úgy most is a
módszertani és szakmai eljárás kerül kiemelésre, mint a helyi sajátosságokhoz igazítható
módszertani jó példa. A 6 szegmens a következő:


A jelenlegi állapot európai szinten



Egészség és jólét



A konzultációs eljárás



Keretek és eszközök közösségi szinten



Cselekvési területek



Következő lépések

I.

A lakosság képzése, ismereteinek bővítése
Az étrend, az egészség és az energiabevitel összefüggéseivel kapcsolatos ismeretek

bővítése csökkentheti a krónikus betegségek kialakulásának kockázatát. Az egészséges étel- és
étrend megválasztás minden élelmezési politika sikerének az előfeltétele, legyen szó akár
nemzeti, akár lokális közösségi szinten. Az Európai Bizottság megfogalmazza, hogy
következetes, koherens, egyszerű és világos üzeneteket kell megfogalmazni, több csatornán
keresztül terjeszteni a helyi kultúrának, életkornak és nemnek megfelelően, különböző
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formákban. A fogyasztói oktatás, a lakossági ismeretbővítés jelentősen hozzájárul a
médiaműveltség kialakításához, és egyben lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy jobban
megértsék az élelmiszereken szereplő tápértékjelöléseket, erre vonatkozó információkat. E
tájékoztatás, akár informális módozatú képzés a helyi gyakorlatban is megvalósulhat, a felelős
kulcsszereplők irányításával és szervezésével. A költségvonzata egy ilyen típusú
foglalkozásnak nem jelentős, azonban fontos részét képezi a tájékoztatásnak, tudásbővítésnek
és érzékenyítésnek.
II.

A gyerekek és fiatalok megszólítása
Azon fontos életmódbeli döntések, és kialakuló szokások, amelyek előre determinálják

az egészségügyi kockázatokat felnőtt korban, a gyermekkor és serdülőkor során mennek végbe.
Éppen ezért létfontosságú, hogy a gyermekek szemléletét, viselkedését már egészen kicsi kortól
kezdve az egészségesség irányába tereljük. Az iskolák kulcsfontosságú szerepet és környezetet
jelentenek az egészséges életmód kialakítását elősegítő beavatkozásokhoz, ezért az
Önkormányzatok számára partnerként érdemes és szükséges kezelni őket. Az intézmények
elsődleges szereplőkként hozzájárulhatnak a gyermekek egészségének védelméhez az
egészséges táplálkozás és a fizikai aktivitás népszerűsítésével, és az ennek megfelelő
intézkedésekkel. Emellett egyre több kutatás bizonyítja, hogy az egészséges táplálkozással
javul a koncentráció és erősödik a tanulási képesség. Az iskolai intézmények a legkönnyebb
módon ösztönözhetik a gyermekeket a napi testmozgásra, mindezt persze a megfelelő
eszközökkel.
További jó gyakorlatként fogalmazódik meg az egyértelmű tájékoztatás is annak
elkerülése érdekében, hogy a gyermekeket ellentmondásos impulzusok, üzenetek érjék: a
szülők és az iskolák egészségneveléssel kapcsolatos erőfeszítéseit fontos lenne a média, az
egészségügyi intézmények, a civil társadalom és az érintett iparágak bevonásával támogatni
(pl.: pozitív példák, minták, példaképek, stb.).
III.

Elérhető ételek, fizikai aktivitás és egészségügyi oktatás a munkahelyen
A munkahelyi környezet – ideális esetben – nagy potenciállal rendelkezik az egészséges

táplálkozás és a fizikai aktivitás népszerűsítésében. Az egészséges ételkínálatot biztosító
étkezdék, és azon munkáltatók, amelyek támogatják a fizikai aktivitás gyakorlását megkönnyítő
munkahelyi környezet kialakítását (pl.: zuhanyzók, öltözők), jelentősen hozzájárulhatnak a
munkahelyi egészségfejlesztéshez.
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IV.

A túlsúly és az elhízás megelőzésének és kezelésének beépítése az egészségügyi
szolgáltatásokba
Az egészségügyi szolgáltatások és az egészségügyi szakemberek fontos szerepet

töltenek be a páciensek szemléletformálásában. Segítik a betegeket az étrend, a fizikai aktivitás
és az egészség közötti összefüggések jobb megértésében, és a szükséges életmódbeli
változtatások bevezetésében. A betegek motivációt, bíztatást kaphatnak a változtatás irányában,
ha az egészségügyi szakemberek gyakorlati tanácsokkal segítik őket és családtagjaikat az
optimális étrend és a megnövekedett fizikai aktivitás előnyeivel kapcsolatban. Az elhízás
kezelésének lehetőségeivel is foglalkozni kell. A fizikai aktivitás beépíthető a napi rutinba.
Lokális szinten az önkormányzatok kommunikációja, ösztönző intézkedései (pl. gyaloglás vagy
kerékpározás az egyéni vagy tömegközlekedés használata helyett az iskolában vagy a
munkában) és a tervezési politika biztosíthatják, hogy a gyaloglás, a kerékpározás és a
testmozgás biztonságosan és könnyen elvégezhető legyen a környéken. Például, az iskolához
vezető kerékpár- és gyalogos utak biztosításával, esetleg forgalomtól elzárt futásra alkalmas
területtel, futópályával is ösztönözhető a mozgás napi rutinba történő beépítése.
Étkezés prevenció – Adaptálható nemzetközi jó gyakorlatok az egészséges étkezés és
életmód kapcsán
Német best practice: A BASF jó gyakorlatának egészséges étkezésre irányuló
törekvései
Az általános prevenció fókuszú módszertani ajánlás során egy nemzetközi jó gyakorlat
került bemutatásra, a BASF németországi nagyvállalat által alkalmazott módszerek mentén.
Korábban bemutatásra került a dohányzás, rendszeres testmozgás és stressz prevenció, jelenleg
pedig az egészséges étkezéshez kapcsolódó szakmai, módszertani irányvonalak, gyakorlatok
kerülnek vizsgálat alá.
Szervezeti és keretháttér meghatározása
Az egészséges étkezés kapcsán vezérgondolatként megfogalmazásra került: „felelősség és
támogatás minden dolgozóra nézve a biztonság, környezet- és egészségtudatosság jegyében”.
A munkakörülmények folyamatos fejlesztési folyamatain túlmenően, amelyek egyébként az
ergonómiára, biztonságra, szervezettségre, vezetői magatartásra fókuszálnak (állapotorientált
megelőzés), és egyben kapcsolódnak az egészségügyi panaszokhoz, illetve a betegségek
megelőzésének kérdéséhez is. A prevenció érdekében, az egyes emberek szintjén az
egészségügyi készségeket, egészségmagatartást is fejleszteni kell, így van ez a dolgozók esetén
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is (viselkedésorientált prevenció). Ez magában foglalja az egészséges táplálkozással
kapcsolatos tevékenységeket és programokat. A vállalat egészségfejlesztési központja
programokat és tevékenységeket hajt végre a táplálkozás, a testmozgás, az orvosi vizsgálatok
és az életmód témakörében 1996 óta. A kezdeményezések foglalkozás-egészségügyi és
egészségvédelmi szakemberekkel, sportedzőkkel, a helyszíni étkezdékkel, szociális tanácsadó
irodával és külső interdiszciplináris partneri együttműködéssel valósulnak meg. Emellett a
vállalat egészségfejlesztési felelős szervezete több mint 25 különböző tanfolyamot kínál,
amelyek az egészség témájához kapcsolódnak. Ide tartoznak kifejezetten az egészséges
táplálkozással kapcsolatos tanfolyamok is, úgy mint például a "Helyesen fogyni", "Megfelelően
enni váltott műszakban", "Táplálkozás – elmélet és gyakorlat", "Hogyan táplálkozzunk és
pihenjünk helyesen". Ilyen jellegű tanfolyamokat a kistelepülések számára is érdemes lehet
szervezni, amellyel tudományos fókusszal, mégis hétköznapi nyelven ajánlatos az információ
átadást megvalósítani.
A vállalat központjában egyébként már 1957 óta tartanak egy hetes egészségügyi
szemináriumokat a dolgozók számára. A hatékony tanulás érdekében az emberek száma 20 főre
korlátozódik. Évente mintegy 1300 alkalmazott vesz részt az egyhetes szemináriumokon. Ez
szintén jól alkalmazható lenne a hazai gyakorlatban is – állami szinten megszervezve – az
egészségügyi dolgozók egészségmegőrzéssel kapcsolatos tudásának fejlesztésére, információ
cserére, stb.
Stratégia és implementáció
A követelmény meghatározása és elemzése különböző adatforrásokból származik:


a rendszeres véleményfelmérés a munkavállalók körében;



a foglalkozás-orvosi vizsgálatok értékelése orvos által, a Dokumentációs és Információs
Rendszer (AMEDIS) segítségével, szem előtt tartva a táplálkozással kapcsolatos olyan
betegségeket is, mint a cukorbetegség és az elhízás;



a vállalat félévenkénti egészségügyi jelentéséből, amelyet a foglalkozás-egészségügyi
és egészségvédelmi osztály felügyelete más osztályokkal együtt készít el.
A vállalati éttermek felelősek a napi rendszerességgel felszolgált ételért, ezzel

kulcsfontosságú szerepet játszanak valamennyi dolgozó egészséges étkezési szokásának
formálásában. Összesen 7 üzemi étterem működik a helyszínen. Az egyik cél az állandó és jó
minőségű étel kínálat biztosítása minden étteremben, ami az ún. „Cook & Chill” ételkészítési
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technológiával1 érhető el. Naponta összesen 8–10 000 adag ételt adnak el. A dolgozónak
lehetősége van különféle fogásokból saját ételét összeállítani.
Az egészséges táplálkozással kapcsolatos további tevékenységek között tarthatók
számon például:


egy német mezőgazdasági központi marketingcéggel (CMA GmbH)
együttműködésben szervezett kampányok;



minden étkezésnél a következő fontos adatok kerülnek megadásra: 100
grammra

lebontott

kalóriatartalom,

és

minden

adagra

kiszámolt

kalóriamennyiség;


intraneten található egy táplálkozási szótár, amelyben megtalálható például a
"hónap élelmiszere", s információk különféle ételek előnyös hatásairól;



egyedi tanácsok a táplálkozással kapcsolatban.

Kistelepülési szinten is hasznos lehet a helyi konyhán – például az iskolások számára is
– feltűntetni egy-egy étel kalóriatartalmát, illetve a heti menüről szóló tájékoztatásban is
megtenni ezt. Egyfelől a szemléletformálás és a jó szokások kialakítása kisgyermekkortól
kezdve hatékony, így felnőttkorban a tudatos étkezés alapvető igény lesz, nem pedig a rossz
beidegződések elhagyásának „nehézsége”. Ezzel a szülőket is informálni lehet az egészséges
ételek és a napi kalóriabevitel szinten tartásának fontosságáról. A korábbi ajánlásban már
említett online közösségi felületen pedig hasznos lehet egy, a német intraneten elérhető
információkhoz hasonló táplálkozási szótár és folyamatosan frissülő információk az étkezéssel
és egészséges alapanyagokkal kapcsolatosan. Az egyéni tanácsadás szintén megvalósulhat akár
a helyi egészségügyi személyzet, akár egy online közösségi felület segítségével.
Szlovák best practice: National Health Promotion Programme (NPPZ), Slovakia –
Nemzeti Egészségvédelmi Program, Szlovákia
A következő, hazai viszonylatban is jól implementálható nemzetközi példa Szlovákiából
származik. A Nemzeti Egészségvédelmi Program (másként National Health Promotion
Programme, NPPZ) egy átfogó, a Szlovák Köztársaság és a lakosság egészét érintő intézkedés.
Célja, a krónikus, nem fertőző betegségek előfordulásának visszaszorítása. A 2014-2020
közötti időszak központi prevenciós intézkedései azon krónikus megbetegedéseket érintik,
Cook&Chill technológia főbb lépései: főzés, hűtés, fagyasztás, tárolás, melegítés. Internet:
https://www.vendi.hu/tanacsok-otletek-huncutsagok/2010/05/16/haccp-es-cook-chill-technologia.html, Letöltve:
2020.01.23.
1
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amelyek a népbetegségek közé sorolhatók. Az állami intézkedések keretében megvalósuló
programok kitérnek a fizikai aktivitás ösztönzésére, a rendszeres mozgás fontosságának
hangsúlyozására, valamint az egészséges életmód kialakítását népszerűsítik, s ennek
oktatásában is fontos szerepet vállalnak. A program egyik legfontosabb célként tűzte ki az
obezitás problémájának mérséklését, érintve a felnőttkorú és gyermek lakosságot egyaránt. A
kezdeményezés célcsoportját a Szlovák közigazgatási határain belül élő lakosság jelenti, ezzel
átfogóan a teljes lakosságot meg kívánja szólítani az intézkedés. Egyébiránt a centrális
irányítással megvalósuló prevenciós programok, tevékenységek rendre az egészséges életmód
megalapozását, elősegítését tűzik célul.
Az NPPZ egy 4 pillére épülő program. Az első pillér a jelenlegi helyzet javítását célzó
intézkedéseket jelenti. A második fő pont a specifikusan táplálkozási területet érintő
intézkedéseket foglalja magában. A következő szegmens specifikusan a lakosság fizikai
állapotát javító törekvéseket tartalmazza. Végül, az egyik legfontosabb eleme a programnak a
kockázati faktorok feltárása és kiértékelése a helytelen és egészségtelen életmódbeli szokások
kapcsán. A rossz minták és beidegződések felszínre hozásával

elősegíthető

az

egészségfejlesztés irányába történő attitűdváltás.
Egy ilyen jellegű felmérés a hazai gyakorlatban is jó alapot képez arra, hogy az egyedi
problémáknak és szükségleteknek megfelelő prevenciós intézkedések és tevékenységek
valósuljanak meg lokális szinten is. Ehhez szükséges az egészségügyi és az önkormányzati
szféra együttműködése.
A következőkben a fentebb ismertetett négy alappillér célzottan az egészséges
táplálkozás ösztönzésére irányuló tevékenységek összegzően kerülnek bemutatásra, mint a
magyar kistelepülési szinten is adaptálható „best practice”-ek:
1. a jövő generációjának formálása és egészségtudatos életmódjának kialakítása
érdekében specifikusan a gyermekre irányuló, az egészséges táplálkozást ösztönző
tevékenységek megvalósítása;
2. az előbbivel összefüggésben, szintén fontos az eltérő korcsoportok szükségleteihez
illesztett egészséges táplálkozást népszerűsítő és bemutató foglalkozások
megvalósítása. Az egészséges étkezéssel szoros összefüggésben áll a tudatos
fogyasztói magatartás kialakításának létjogosultsága is, illetve az ehhez szükséges
tudásbővítés az élelmiszerválasztási mintázatok, szokások területén;
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3. a következő intézkedés a szlovák egészségügyi ellátó rendszer és az egészségügyi
dolgozók bevonásával valósult meg, amely a lakosság egészét célzó, több rétű
beavatkozást

jelent:

egészséges

táplálkozásra

vonatkozó

felvilágosítás,

tudásbővítés; az egészséges és egészségtelen étkezési szokások pozitív, illetve
negatív hatásainak bemutatása, kockázati faktorok feltárása;
4. a helyi termelők és multi élelmiszerláncok is bevonásra kerültek a programba,
amelynek keretében komplex célok valósultak meg:
a. gazdaságos fogyasztói magatartás ösztönzése,
b. a

zöldségekhez,

gyümölcsökhöz,

szárazhüvelyesekhez,

halakhoz,

tejtermékekhez, teljeskiőrlésű gabonából készült pékárukhoz való teljes
lakossági hozzáférés biztosítása, ezen termékek árainak szabályozása.
elérhetővé és megfizethetővé tétel biztosítása.
A fenti intézkedések a hazai viszonylatban különösen a hátrányos helyzetű, kistelepülési
lakóhellyel rendelkezők esetén különösen fontosak. E térségekben gyakori probléma, hogy az
esetleges szándék ellenére nem képesek valósítani az egészséges táplálkozást, mert vagy anyagi
problémák jelentenek akadályt, vagy éppen helyben nem érhető el olyan élelmiszerválaszték,
amely megfelel az egészséges táplálkozás kritériumainak. Ehhez viszont a helyi törekvések
mellett értelemszerűen a szlovák mintához hasonlóan kormányzati segítség, beavatkozás is
szükséges.
Lengyel best practice: A gyermekkori elhízás csökkentésére irányuló intézkedések
A következőkben egy lengyelországi példa kerül bemutatásra, amely szintén az alapokból
kiindulva igyekszik kezelni a problémát. A WHO esettanulmánya azon hatékony politikai
intézkedéseket mutatja be, amelyek a gyermekkori elhízás csökkentését szolgálják. (WHO
2017)
A gyermekkori elhízás egyre növekvő globális egészségügyi probléma, amely
Lengyelországban is jelentős. Kockázati tényezők között tarthatók számon az elsősorban
felnőttkori betegségeknek számító társbetegségek, például a 2-es típusú cukorbetegség vagy a
magas vérnyomás. A lengyel egészségügyi miniszter 2016 augusztusában rendeletet hirdetett a
Lengyel Nemzeti Egészségügyi Program bevezetéséről a 2016–2020-as időszakra
vonatkozóan. A törekvés egyik jellegzetessége, hogy ebben szerepelt először a túlsúly és az
elhízás elleni küzdelem, mint fontos stratégiai cél. Ez pedig az elhízáshoz való hozzáállás
jelentős változását tükrözi, amelyet már nemcsak kockázati tényezőnek tekintenek, hanem
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önmagában egy betegségként kezelik. Mivel hazánkban is jelentős az elhízottak száma, legyen
szó akár gyermek, akár felnőtt korosztályról, ez a jó gyakorlat kétséget kizárandóan
megfontolandó kormányzati lépést jelent.
A lengyel program egyedisége tehát abban rejlik, hogy jelentős különbség látható a
korábbi egészségfejlesztést célzó programokhoz képest, amelyek az elhízást nem tartották
annyira fontosnak. A WHO jelentésének elsődleges célja a gyermekkori elhízás visszaszorítását
célzó program cselekvési tervének és a stratégiai megközelítések kidolgozásának,
végrehajtásának megkönnyítése. Mindezt tényeken alapuló politikai cselekvési lehetőségek
feltárásával, a nemzeti és lokális kontextushoz igazítva kell megvalósítani.
Politikai lehetőségek Lengyelország számára
A tanulmány hét cselekvési területet határol le, amelyek kétlépcsős megközelítésben
hajthatók

végre.

Ezek

mindegyikére

összefüggés-specifikus

javaslatok

kerültek

megfogalmazásra mind az első, mind a második szinten szükséges intézkedések esetén. Az első
lépés lágyabb szakpolitikai intézkedést jelöl. Olyan megoldásokat kínál, amelyek kevesebb
erőforrást igényelnek és kevésbé jelentős változásokat eredményeznek az adott helyzetben. A
második lépés már egy erőteljesebb és szélesebb körű beavatkozást jelent, amelynek bevezetése
ugyan nagyobb erőfeszítést és anyagi ráfordítást igényel, de valószínűsíthetően jelentősebb
közegészségügyi hatással is járna.
1. táblázat: A 7 lehetséges beavatkozási terület a gyermekkori elhízás csökkentése érdekében

Beavatkozási terület
1. Egészséges ételek
fogyasztása

2. Fizikai aktivitás

3. A fogantatás előtti
és terhesség alatti
gondozás

1. lépcső
A cukros, édesített italok
elérhetőségének korlátozása
az oktatási intézményekben.

Tervezet készítése az iskolai
órák közötti szünetek aktív
eltöltésére.

A terhes nők számára a
nemzeti ajánlások
terjesztése, népszerűsítése.
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2. lépcső
Adót kivetése a cukros,
édesített üdítőitalokra, a
fogyasztás csökkentése
érdekében, különösen a
kisgyermekek és serdülők
esetén.
A fizikai aktivitás és
rendszeres mozgás
ösztönzését szolgáló
infrastruktúra telepítése és
fenntartása az iskolákban, és
azok környékén, továbbá az
„aktív utazás” ösztönzése az
iskolákba.
Az ellátás javítása a
terhesség alatt az
egészségügyi szakemberek
kapacitásának fejlesztésével.

4. Kisgyermekkor

5. Iskoláskor

6. Súlykezelés

7. Megfigyelés és
értékelés

A szoptatást ösztönző,
támogató programok
megvalósítása.
Az iskolai konyha, és az
alkalmazottak
kapacitásfejlesztése, az
egészséges iskolai étkezési
környezet létrehozása.
A túlsúlyos gyerekek
speciális gondozásának
biztosítása a
gyermekorvosok képzésével
és oktatásával.
Az iskolai egészségügyi
dolgozók (asszisztens)
képzésének fejlesztése.
Szabványosítása az
adatgyűjtés és adatok
digitalizálása kapcsán.

A szoptatást ösztönző
intézkedések bevezetése,
azon munkahelyek
támogatása, amelyek
ösztönzik a dolgozó anyákat
a szoptatásra.
Az iskolai tanterv
módosítása ezen törekvések
mentén.
Egy motiváló rendszer
kialakítása, amely
fedezi a tanácsadás és
elhízott gyermekek
kezelésének költségeit.
Nemzeti felügyelei rendszer
kialakítása, fenntartása és
integrációja a gyermekkori
elhízás kapcsán.

Forrás: WHO (2017): Reducing childhood obesity in Poland by effective policies alapján saját szerkesztés

A tanulmány kitér az európai országok intézkedéseinek vizsgálatára, amelyből kiderül,
hogy a legtöbb országban számos politikai törekvés, és program alkalmazásra kerül a
gyermekkori elhízás kezelésére. Ezek esetén azonban gyakori, hogy nem érik el az előzetesen
várt hatást, mivel ezek az intézkedések nem veszik figyelembe a probléma összetettségét, így
nem képesek sem kezelni azt, sem eredményeket elérni. A tanulmány felhívja a figyelmet arra,
hogy egyetlen fellépés elegendő az egyre súlyosbodó probléma kezelésére, hosszabb távú
tervek és kötelezettségek vállalása szükséges.
A gyermekkori elhízás egy meglehetősen összetett közegészségügyi kérdés tehát, amely
átfogó, tartós, átlátható megoldást igényel a beavatkozási stratégiát tekintve. A lengyel minta a
fentiek nyomán:
1. cselekvési terület: Az egészséges ételek fogyasztásának támogatása, a magas zsír-,
cukor- és sótartalmú ételek bevitelének korlátozása


Egészséges élelmiszer-környezet



Költségvetési politikák, beleértve az adókat és a támogatásokat



A marketing korlátozása és reklám
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Az ár csökkentő akciók betiltása



Az adagok csökkentése



Címkézés



Élelmiszer alapú étrendi irányelvek



Táplálkozási ismeretek



Tudatosságnövelés

2. cselekvési terület: A fizikai aktivitás elősegítése és az ülő életmód csökkentése


fizikai aktivitást elősegítő környezet,



aktív ingázás,



gyalogos és kerékpáros sávok,



az iskola utáni sport ösztönzése,



irányelvek a fizikai aktivitásról.

3. cselekvési terület: A fogantatás előtti és terhesség alatti gondozás


terhességi súlygyarapodás,



tanácsadás a táplálkozáshoz és a sporthoz a terhesség előtt, alatt és után,



korai hiperglikémia és a magas vérnyomás diagnózisa és megfelelő ellátása.

4. cselekvési terület: Koragyermekkori étrend és fizikai aktivitás


szoptatás 6 hónapos korig,



az anyatejet helyettesítő készítmények marketingjének nemzetközi kódex-ének
beépítése a nemzeti jogszabályokba,



kiegészítő ételek,



tanácsadás a kisgyermekkori táplálkozáshoz és fizikai aktivitáshoz.

5. cselekvési terület: Egészség, táplálkozás és fizikai aktivitás iskolás korú gyermekek


egészségfejlesztő, népszerűsítő iskolai környezet,



táplálkozással kapcsolatos oktatás beépítése a tantervbe,



az iskolai étkezés szabályainak lefektetése,
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az egészségtelen ételek és italok korlátozása az iskolákban,



iskolagyümölcs-programok,



magas szintű iskolai testnevelés,



aktív óraközi szünetek.

6. cselekvési terület: Súlykezelés


családi központú, többkomponensű, életmódtanácsadás az optimális súly
eléréshez,



képzés és ösztönzés.

7. cselekvési terület: Monitoring és értékelés


a gyermekek táplálkozási szokásainak, étrendi és fizikai aktivitásának
monitorozása minden életkorban,



az óvodákban és iskolákban kínált élelmiszerek és ételek minőségének,
tápértékének monitorozása,



az iskolákban a túlsúlyos és elhízott gyermekek azonosítása érdekében tett
intézkedések,



a sporttanterv részeként éves szintű monitoring végzése a tanulók objektíven
mért fizikai erőnlétének és fizikai aktivitásának felmérése érdekében,



a szakpolitikai intézkedések folyamat-, és hatásértékelésének biztosítása,



nemzeti felügyeleti rendszer létrehozása.

Szlovén best practice: Happy Kitchen Association
A gyermekkori elhízást Szlovéniában például olyan módon próbálják meg orvosolni,
hogy a gyermekeknek teret és lehetőséget biztosítanak az iskolákban, vagyis részt vehetnek az
ételkészítés folyamatában. A tanárok számára workshopokat biztosítanak az egészséges étkezés
és ételkészítés területére vonatkozóan. A Happy Kitchen Association (2019) kezdeményezés
céljai:


a gyermekek egészséges és fenntartható életre, életmódra ösztönzése – a nemzeti
kulináris örökség felfedezésével együtt,



alapvető élelmiszerek, alapanyagok használata,
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több szezonális zöldség és gyümölcs beszerzése és fogyasztása a helyi termelőktől,



a gyermekek ízlésének megváltoztatása, a kedvenc ételek egészséges formában történő
elkészítése otthon (is),



figyeljenek a test szükségleteire,



az otthon készített ételek megítélésének megváltoztatása,



az élelmiszer-pazarlás minimalizálása,



az egészséges táplálkozással kapcsolatos, új motivációs módszertan biztosítása a
tanárok számára.

Összegző gondolatok
A helytelenül megválasztott ételek, és rosszul rögzült étkezési szokások meglehetősen magas
egészségügyi kockázatokat hordoznak magukban. Az egészségtelen életmód és étrend
következményei hosszútávon kialakuló egészségkárosodást, vagy elhízást okozhatnak. A
probléma meglehetősen összetett, s nem is vizsgálható kizárólag az ételválasztás
szempontjából: hiszen például a fizikai aktivitás, a fogyasztói magatartás, a munka jellege, és
számos más tényező is összefüggésben állhat a táplálkozási szokások szervezetre gyakorolt
hatásaival.
Összegezve, a hosszútávú és fenntartható fejlesztések kulcsa a gyermekkortól kezdődő
egészséges életmód és tudatos étkezés kialakítása. Ebben különösen fontos szerepet töltenek be
az iskolák, mint a gyermekek fejlődését és szocializációját formáló első számú aktorok. A
bemutatott lengyel és szlovén nemzetközi jó gyakorlatok igyekeznek az egészséges étkezésre
és elhízásra egy nagyon összetett, komplex problémaként tekinteni, s ennek megfelelően több
szegmenst is átfogó megoldási javaslatokat kidolgozni. A teljes lakosságot érintő szlovák
nemzeti egészségvédelmi program szintén komplex intézkedéseket valósít meg. A hazai
gyakorlatba először is az egészségpolitikát érintő szemléletváltás átültetése lenne fontos. A
„gyermekkori – és a gyermekkort megelőző – prevenció” különösen fontos lépés, vagyis az
egészéges életre nevelés jelentős szerepet tölt be a következő generáció életminőségének
meghatározásában. Ehhez azonban természetesen a családi, pedagógusi, de még az
egészségügyi háttér fejlesztése sem elhanyagolható. A bemutatott német jó gyakorlat jelent jó
példát arra, hogy hogyan is lehet viszonylag egyszerű, mégis hatékony és kreatív
megoldásokkal a felnőtt lakosságot is elindítani az egészséges táplálkozás és életmód irányába.
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