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Komplex népegészségügyi megközelítés 



Magyarország Alaptörvénye: 
„mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez” 

(XX. cikk).  

 

A jó egészség jelentős egyéni és társadalmi érték, ugyanakkor egyéni és társadalmi 
erőforrás is, melynek megőrzése és fejlesztése nemzeti érdek. A lakosság egészségi 
állapota alapvetően határozza meg egy nemzet sorsát és jövőre vonatkozó 
kilátásait, valamint az ország gazdasági versenyképességét. 

 

Magyarország Kormánya a lakosság egészsége iránt érzett felelősségtől vezérelve 
2018. évben elfogadta az egészségügy átfogó megújítására irányuló öt Nemzeti 
Egészségügyi Programot (1722/2018. (XII. 18.) Korm. határozat). 

Jogszabályi háttér 
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A magyar lakosság egészségi 
állapotát jellemző mutatók 
tekintetében a tendenciákat 
tekintve több egészségmutatóban 
sikerült pozitív irányú elmozdulást 
megfigyelni az utóbbi időszakban. 
 
A születéskor várható élettartam 
hosszú távon növekvő 
tendenciát mutat* ; 
Jelentős mértékben sikerült a 
meghosszabbodott élettartamon 
belül az egészséges életévek 
számát növelni. 
 
 
 
 
* 2016-ban a férfiaknál 72,5, a nőknél 79,6 év; 2012-höz 
képest a férfiak születéskor várható élettartama egy 
évvel, a nőké 11 hónappal nőtt 

Születéskor várható egészséges életévek, 
 Születéskor várható életévek 

 



Hogyan tudnánk együtt többet tenni az 
egészségkultúráért? 

 



Pénztári/biztosítói vs háztartási egészségügyi kiadások  

 

Adatforrás: EUROSTAT, 2019 



Nemzeti Egészségügyi Programok  

A Kormány a lakosság egészsége iránt érzett felelősségtől vezérelve kidolgozta az 
egészségügy átfogó megújítására irányuló, a legnagyobb egészségveszteségek 
mérséklését célzó, alábbi öt Nemzeti Egészségügyi Programot (1722/2018. (XII. 18.) 
Korm. határozattal elfogadva):  
• Nemzeti Rákellenes Program, 
• Nemzeti Keringési Program, 
• Nemzeti Mozgásszervi Program, 
• Nemzeti Mentális Egészségügyi Program, 
• Nemzeti Gyermekegészségügyi Program, 
  
továbbá a Nemzeti Alapellátási Szakpolitikai Programot, a Nemzeti Népegészségügyi 
Szakpolitikai Programot és az országos gyógyintézetek fejlesztésére, finanszírozására 
vonatkozó javaslatot.  
  
A kidolgozásuk során összehangolt programok együttesen biztosítják, hogy széleskörű 
kormányzati támogatással, szakmai és civil szervezetekkel együttműködésben, a 
lakosság legszélesebb köreinek bevonásával Magyarország képes legyen elérni, hogy 
állampolgárai egészségesebb, hosszabb életet élhessenek.  
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Népegészségügyi Szakpolitikai Program beavatkozásai 

 
1. Egészséges táplálkozás 

előmozdítása 

2. Rendszeres testmozgás 
előmozdítása 

3. Dohányzás visszaszorítása 

4. Alkoholprobléma megelőzése 

5. Környezet-egészségügyi 
fejlesztések 

6. Légzőszervi betegségek 
visszaszorítása 

7. Anyagcsere betegségek 
visszaszorítása 

8. Ritka betegségekkel élők 
támogatása 

9. Szűrések fejlesztése 

10. HIV-AIDS prevenció 

11. Betegbiztonság és infekció-
kontroll megerősítése 

12. Lakossági egészségfelmérések 
fejlesztése 

13. Informatikai és e-Health 
fejlesztések 



Az egészségügyi alapellátás szerkezeti és szervezési 
átalakítása 

Horizontális együttműködések erősítése 
Praxisközösség 
 
További szakemberek bevonása (figyelembe véve a helyi viszonyokat, lehetőségeket) – 
pl. gyógytornász, dietetikus, egészségpszichológus stb. 
 
Egészségfejlesztési Irodák 
 
Helyi erőforrások, aktivitások mobilizálása  - betegklubok, civil kezdeményezések stb. 

 
Vertikális együttműködés erősítése 

Szakellátókkal – betegútszervezés kidolgozása, helyi protokollok, esetmegbeszélések 
stb. 

 
 



Praxisközösségek, csoportpraxisok a lakóhelyközeli 
ellátásban 

 

• Az egészségügyi alapellátás szerkezeti, szervezési átalakítása 

• Az egészségügyi alapellátás prevenciós és gondozási 
tevékenységének kiterjesztése és hatékonyabbá tétele, a 
szakellátással történő integrációjának növelése a kiemelt 
jelentőségű népegészségügyi betegségek területén. 
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EFOP-1.8.2-17 - Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - 
alapellátás fejlesztése 
45 praxisközösség,  277 háziorvosi szolgálat 
Működés: 2020 július 31-ig 
  
VEKOP-7.2.3-17 - Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – 
alapellátás fejlesztése 
6 praxisközösség 44 háziorvosi szolgálat  
működés: 2020 második félév 
 
Három generációval az egészségért 
79 praxisközösség 465 háziorvosi szolgálat  
működés: 2019. július 1-től 12 hónapon át 
 
 

MŰKÖDŐ PRAXISKÖZÖSSÉGEK 



„Három generációval az egészségért” pályázat 
 

 

 
 • 5, 8 Milliárd Ft 

• 2019. július 1-től 12 
hónapon át 

• 79 Praxisközösség 

• 455 házi orvosi 
szolgálat 

• Folytatjuk! 



„Három generációval az egészségért” pályázat 
 

 

 Célja: Az egészségügyi alapellátás fejlesztése 
 
 - Az alapellátásban résztvevő szereplők     
   együttműködésének erősítése a szakellátás, az Egészségfejlesztési    
   Irodák, valamint a területi és települési önkormányzatok     
   bevonásával 
 - A magyar lakosság egészségértésének javítása és egészséges          
   életmódjának elősegítése, különös tekintettel a gyermekek       
   körében a   

 rendszeres fizikai aktivitás,  
 az egészséges táplálkozás elterjesztésére 
 a dohányzás megelőzésére és a leszokás támogatására 

 
 



 

A pályázat keretében: 

- szív- és érrendszeri prevenciós és gondozási program 

-  a rosszindulatú daganatos betegségek szűrését és korai 
 felismerését elősegítő program 

- a gyermekek körében egészségfejlesztési programok kerülnek 
megvalósításra 

- 79 konzorcium kezdte meg a területi munkát - 
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Köszönöm a figyelmet! 


