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Egészséget 

tervezni???



Statisztika

36. ábra: Egészségi állapotot befolyásoló tényezők iskolai végzettség szerint (2014)

https://mertek.aeek.hu/documents/68031/98448/M%C3%89RT%C3%89K+2013-15-s.pdf/0ff86d89-15f6-41f4-c6cb-
142d0d47f5cd, Magyar Egészségügyi Rendszer Teljesítményértékelése, 80. oldal



Statisztika 

• Az egészségtelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód miatti elhízás 
világszerte problémát okoz, és civilizációs betegségek kialakulásához vezet (szív-
és érrendszeri betegségek, anyagcsere- és emésztőrendszer megbetegedései, 
rosszindulatú daganatos megbetegedés, a légzőrendszer megbetegedései).

• Az elhízás a XXI. század egyik legnagyobb népegészségügyi problémája. 1980 óta 
megháromszorozódott gyakorisága a WHO Európai Régiójában, és a 
problémában érintettek száma továbbra is meredeken emelkedik. Amellett, 
hogy különböző fizikális és pszichés egészségproblémát okoz, a túlsúly 
drasztikusan megnöveli számos nem fertőző krónikus betegség, mint például a 
szív- és érrendszeri betegségek, a rosszindulatú daganatok és a cukorbetegség 
kockázatát. Az elhízás az egészségügyi kiadások 2-8 százalékáért és a 
halálozások 10-13 százalékáért felelős a Régióban (WHO/Europe).
Magyarországon nagy problémát jelent, hogy a lakosság több, mint fele 
túlsúlyos és csak 11% a rendszeres testmozgást végzők aránya. 
(https://mertek.aeek.hu/documents/68031/98448/M%C3%89RT%C3%89K+2013-15-s.pdf/0ff86d89-15f6-41f4-c6cb-142d0d47f5cd, Magyar Egészségügyi Rendszer 
Teljesítményértékelése, 131. oldal)

• Számos országban indultak kezdeményezések az egészségtudatos életmód 
népszerűsítésére, mivel a nyugati világ életmódjához köthető betegségek nagy 
része életmódváltással megelőzhető lenne. 



Az Egészségtervezés felépítése

Egyéni Egészségterv készítése

Önállóan

• Az így elkészített 
egészségterv csak az 
életmódváltozás 
elemet fedi 
le/egészséges életmód 
tudatosítását 
tartalmazza

Szolgáltatói segítséggel

• Az alapellátás 
szereplői, 
gyógyszerészek



Az egészségtervezés folyamata

Érdeklődés 
felkeltése

• Kommunikáció 
az egyéni 
egészségterv 
lehetőségéről

Egyéni motiváció

• Az egyének 
motiválása az 
egészségterv 
igénybevételére

Szakmai
támogatás

• Egyéni 
egészségterv 
elkészítése
támogatással 

Megvalósítás 

• A kitűzött 
egészségcélok 
megvalósítása



Egészségterv részei

Állapotfelmérő 
kérdőív kitöltése

(önállóan)

Egészségcél
megfogalmazása

(gyógyszertárban)

Cselekvési terv
meghatározása

(gyógyszertárban)

Megvalósítás, 
monitorozás

(önállóan)



Az egészségtervezés kulcselemei

Életmódváltozás, 
egészséges életmód 
tudatosítása

Egyéni 
szolgáltatási 
terv

Gondozási

terv



Az Egyéni Egészségtervezés hatásai az egyén 
számára 

• Egészségtudatos életmód elsajátítása önállóan vagy 
szolgáltatói segítséggel.

• Felelősség kialakítása az egészséggel kapcsolatban.

• Több, egészségben eltöltött év.

• Életstílus. 



Az Egyéni Egészségtervezés hatásai az 
egészségügy számára

• Hosszútávon az alapellátási rendszer egy részének tehermentesítése, 
mivel az egészség-tanácsadással kapcsolatos feladatokat nem a 
háziorvos fogja elvégezni, így több idő jut az általa nyújtott szolgáltatás 
elvégzésére.

• A helyettesített, állandó orvossal nem rendelkező praxisok száma a 
2014-et megelőző 6 év folyamán 90%-al több lett. A kimutatás szerint 
egy napra 45 beteg jutott, az egy betegre jutó átlagos idő 5 perc 
volt!!! (Központi Statisztikai Hivatal MAGYARORSZÁG, 2015)

• Az egészségügyi kiadások csökkentése, a kórházi, sürgősségi ellátás 
csökkentésével a kliensek folyamatos támogatásán keresztül.



Gyógyszertár, mint prevenciós helyszín

• Magyarországon közel 2340 közforgalmú gyógyszertár és a közel 
600 fiókgyógyszertár van.

• Évente 60 millió gyógyszerész beteg találkozás történik. 

• 7,4 millióan váltanak ki évente legalább egy támogatott 
gyógyszert. 

• Több, mint 2 millióan rendszeres (2 havonta) megjelenő 
gyógyszerkiváltók. 

• A lakóhelyközeli egészségszolgáltatások rendszerében a 
gyógyszertárak és a jogszabály szerint ott kötelezően a nyitva 
tartás ideje alatt jelen lévő orvostudományi egyetemen végzett 
doktori fokozattal rendelkező gyógyszerészek folyamatosan 
elérhetőek.



Gyógyszertár, mint prevenciós helyszín

• Ma az egészségügyi szolgáltatók közül a gyógyszertárak, míg 
egészségügyi szakemberek közül a gyógyszerészek fedik le 
legjobban Magyarországot.

• Felmérések szerint a gyógyszerészekben a magyar lakosság 
megbízik. 

• A népegészségügyi programokba a gyógyszertárak bevonását 
támogató jogszabályi környezet kialakításra került.
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• logikailag jól 
felépített

• jól átgondolt

• ütemezett
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adminisztrált
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után is 
elérhető

• szükséges 
feltételek 
rendelkezésre 
állása



Brainstorming



META  a gyakorlatban 

Elérhetőség:

egterv.aeek.hu



“Sajnos az egészség nem fertőző!” 

(dr. Bubó)



Korábbi projektek eredményei, tapasztalatai 
(2016-2017):
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KOCKÁZATI TÉNYEZŐK ARÁNYA
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A bevonások és a kitöltött egészségtervek aránya

bevonás egészségterv



tanácsadó/gondozó helység 
kialakítva

48%

nincs megfelelő helység 
kialakítva

31%

elkülönített hely
16%

iroda
5%

TANÁCSADÁSRA ALKALMAS HELYSÉG MEGLÉTE A GYÓGYSZERTÁRAKBAN
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Patikai szolgáltatás bővítése egészségtervvel

igen

nem
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célelérés tanácsadás egészségterv
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Köszönöm a figyelmet!


