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Stratégiai célrendszer

Lakosság egészségének 
javítása

Egészségfejlesztési 
tevékenységek 
megerősítése

Az egészségfejlesztési 
tevékenységek területi 
szinteken összehangolt 

tervezése és megvalósítása

A népegészségügyi 
szemlélet szektorokon 
átnyúló megerősítése

Egészségfejlesztési 
portfólió, melyből a helyi 

szükségletekhez illeszkedő 
szolgáltatáscsomag 

alakítható ki



A jelenleg működő 61 EFI területi elhelyezkedése



Az egészségfejlesztési hálózat jellemzői

Sokszínű fenntartói struktúra

• Önkormányzatok, Járóbeteg szolgáltatók, Fekvőbeteg szolgáltatók

Sokszínű humánerőfforrás

• Orvos, pszichológus, mentálhigiénikus, védőnő, egészségfejlesztési 
szakember, népegészségügyi szakember, ápoló, dietetikus, rekreációs 
szakember, sportoktató, gyógytornász

Sokszínű tevékenységek



Az Egészségfejlesztési Irodák 
tevékenységeinek fókusza

Életmódváltó programok és 
közösségi szintű egészségnevelési 
és egészségfejlesztési programok 

megvalósítása különböző 
színtereken 

A járásban megvalósuló 
egészségfejlesztési tevékenységek 

nyomon követése, az 
egészségfejlesztéssel foglalkozó 

szervezetek közötti 
együttműködés javítása, a 

szervezetek hálózatba szervezése



Az Egészségfejlesztési Irodák tevékenységei I.

Testmozgást ösztönző közösségi programok szervezése 
és megvalósítása

Egészséges táplálkozásra ösztönző közösségi 
programok szervezése és megvalósítása

Betegklubok működtetése

Az idősek szellemi és fizikai aktivitásának megőrzését 
és fejlesztését támogató programok szervezése



Az Egészségfejlesztési Irodák tevékenységei II.

Színtér specifikus egészségfejlesztési programok 
megvalósítása

Dohányzással és túlzott alkoholfogyasztással 
kapcsolatos rövid intervenció biztosítása

Egészségfejlesztéssel és betegségmegelőzéssel 
kapcsolatos egészségkommunikációs tevékenységek 
megvalósítása

Népegészségügyi szűrésekre való mozgósítás



Az Egészségfejlesztési Irodák tevékenységei III.

A helyi jó gyakorlatok gyűjtése és továbbítása az 
országos módszertani központ felé

A közösségek fejlesztése, az egészség szempontjainak 
képviselete a döntéshozók, érdekelt szervetek 
körében

Az egészségfejlesztéssel foglalkozó szervezetek közötti 
együttműködések és partnerségek kialakításának 
támogatása

Együttműködés a megyei és járási kormányhivatalok 
népegészségügyi osztályaival



Az Egészségfejlesztési Irodák tevékenysége IV –
közösségi egészségtervezés

• A Közösségi egészségterv: 

– Az adott közösség egészségi állapotának, 
egészségkultúrájának, életkörülményeinek, valamint a 
külső hatások és a kapcsolódó ágazatok szolgáltatásai 
figyelembe vételével készített, 

– a beavatkozási lehetőségek mérlegelésén alapuló 
interszektoriális cselekvési program

– a közösség egészségi állapotának javítása érdekében.



Egészséget fejlesztő,  
kockázatot kerülő 

magatartás

Egészségi 
állapot

Egészség-
magatartás

Egészségügyi 
szolgáltatások

Szükségletekhez 
és igényekhez 

illeszkedő,
jó minőségű, 

szolgáltatások

Egészséges választást 
és szolgáltatások 
igénybevételét 

támogató
ismeretek, motiváció + 

hozzáférhetőség

Igénybevétel

Kapcsolódó 
ágazatok

Állami és helyi 
kormányzat

Életkörül-
mények

Egészséges 
választáshoz szükséges 
képességek, motiváció

Településfejlesztés, 
termékek, 

szolgáltatások, 
munkahelyek

Egészségkultúrát 
támogató erőforrások, 
infrastruktúra, jogi és 

politikai környezet

Egészséges, 
biztonságos lakó és 

munkahely, 
foglalkoztatottság, 

anyagi helyzet

Egészséges 
választást nyújtó  

és  motiváló, 
fizikai és társas 

környezet

Forrás: Vitrai József, Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, 2016



Közösségi egészségtervezés
1. 

Helyzetértékelés

2. Problémák 
azonosítása, 
rangsorolása

3. Lehetőségek 
mérlegelése, 

beavatkozások  
kiválasztása

4. Cselekvési 
terv készítése 

5. Megvalósítás

6. 
Monitorozás

Közösség 
bevonása

Helyzetkép

Cselekvési terv

Egyeztető Testület

Egyeztető Testület
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