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„A szűrések abban segíthetnek, hogy honfitársaink, mielőbb hozzájuthassanak 
a megfelelő ellátáshoz, így nagyobb esélyük legyen a teljes gyógyulásra, 
és minél hamarabb visszatérhessenek a korábbi megszokott életükhöz.

Egy egész ország nevében szeretném megköszönni az áldozatos 
és kiemelkedő szakmai munkájukat, mellyel jobbá teszik a magyar polgárok életét,
 és támogatják országunkat. Ebben a munkában minden benne van, ami okot ad 

a büszkeségre, őszintén és tiszta szívből gratulálok valamennyi résztvevőnek.

Ígérhetem, hogy a folytatásban ugyanúgy számíthatnak 
a kormány támogatására, mint ahogy mi is számítunk önökre, 

rendkívül fontos társadalmi és szakmai ellátásban.”



Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020  – 2030 Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020  – 2030

„Miszerint a magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban rendkívül kedvezőtlen, 

még attól a szinttől is elmarad, amit gazdasági-társadalmi fejlettségünk lehetővé tenne. Aggasztó mértéket 

öltenek az egészségi állapot térségi és társadalmi egyenlőtlenségei is. Egy nemzet egészségi állapotát nem 

csak a gazdaság fejlettsége határozza meg, hanem az egészségi állapot is visszahat gazdaságára. Kiemelt 

cél a lakosság egészségi állapotának javítása és a területi különbségek csökkentése. Az egészségügy 

legfontosabb feladata az egészségmegőrzés, a prevenció.”

Orbán Viktor, Miniszterelnök, 2010

Köszöntő!

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja hazánk legnagyobb humanitárius formájában 

működő egészségvédelmi programja, amely a lakosság számára ingyenesen biztosítja az átfogó 

szűrővizsgálatok elvégzését és a széleskörű életmód tanácsadás lakosság közeli helyekre történő 

eljuttatását 76 szakmai szervezet összefogásával.

A MÁESZ népegészségügyi program első évtizede sikeresen teljesítette a kitűzött célokat. Országo-

san 2212 helyszínen volt jelen, több mint 643 000 állampolgár ingyenes részvételét tette lehetővé. A 

program ezen időszakban 20 454 órát fordított prevencióra, 1 450 000 Egészség Könyvet adott ki, 

524 528 információs prevenciós csomagot biztosított a családok részére. A megvalósításban több 

mint 20 000 szakember vett részt országosan és a közel 9 millió elvégzett vizsgálat mellett több, 

mint 18 millió a lakosság által kitöltött rizikó felmérési kérdőívet dolgozott fel egységes adatkezelési 

rendszerben. 

A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2020-2025 időszakában a gyermekekre, 

fiatalokra, családokra összpontosít a „Fókuszban a megelőzés, Gyermekek – Fiatalok – Családok 

Évének” keretében. A program szorosan igazodik az Európai Uniós irányelvekhez, a WHO és az ENSZ 

világnapi eseményeihez, valamint egyetért a kormányzat Nemzeti Együttműködés Programjával és 

a Családvédelmi Akciótervével.
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Jelen kötet Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának hivatalos kiadványa 

az Egészség Könyv 2022, mely ingyenes formában kerül a magyar lakosság részére biztosí-

tásra évi 150 000 példányban országosan.

Szerkesztők:  Dankovics Gergely Programigazgató MÁESZ, 

 Dr. Barna István Szakmai Bizottság elnöke MÁESZ, 

Fadgyas Zsuzsanna Kommunikációs igazgató Diamond Agency, 

Juhász Viktória Produkciós vezető MÁESZ

Felelős Kiadó: Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020-2030
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Az Európai Unióban a lakosság egészségi állapotának romlása, egyes népbetegségek gyakori meg-

jelenése lévén egyre nagyobb hangsúlyt kell helyezni a prevencióra. A Magyarország átfogó egész-

ségvédelmi szűrőprogramja segít a lakosság egészségi állapotának folyamatos megfigyelésében, a 

beteg és orvos kapcsolatok találkozásában, az egészségvédelem több dimenziós megismerésében. A 

szűrővizsgálatok mellett, külön figyelmet fordít a program a lakosság egészségét fenyegető rizikófak-

torok megismerésére. 

Az életmód tanácsadás részeként a program szakmai szervezetek együttműködésével megismerteti 

a lakosságot a daganatos valamint a szív- és érrendszeri megbetegedések (szívinfarktus, stroke, 

hypertonia, mélyvénás trombózis) tüneteivel, megelőzésük fontosságával. 

Bemutatja a társadalom részére az elsősegély nyújtás technikáját az újraélesztésen át az otthoni égési 

sebek ellátásáig, valamint az emberi testfelépítését látványos anatómiai bemutató segítségével.

A program keretén belül a lakosság számára 40 féle átfogó vizsgálatra van lehetőség Magyarország 

legnagyobb mobildiagnosztikai központjában. A minden évben megújuló speciális szűrőkamionban a 

legújabb vizsgálati eszközöket alkalmazzák az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alap támogatásával.

20 ÉV
3000 HELYSZÍN — 15 MILLIÓ VIZSGÁLAT

1 MILLIÓ LÁTOGATÓ 
ÁTFOGÓ VIZSGÁLATOK — PREVENCIÓ

ÉLETMÓD TANÁCSADÁS

ÖNKORMÁNYZATI
RENDEZVÉNYEK

ISKOLÁK
GYERMEK PREVENCIÓ MAGYARORSZÁGON

ÁLLAMI  
RENDEZVÉNYEK

CÉGEK  
MUNKAVÁLLALÓI

SPORT, CSALÁDI  
ESEMÉNYEK

KÓRHÁZAK ÉS  
SZAKRENDELŐK

KAPCSOLÓDÁS 
PREVENCIÓS  

PROGRAMOKKAL

KIEMELT 
FESZTIVÁLOK

AZ EGÉSZSÉGÜGY  
KÜLÖNBÖZŐ 

SZAKMAI KONGRESSZUSAI

Újdonság a fogászati blokk kialakítása, melynek segítségével általános fogászati állapotfelmérésre 

és a szájüregi daganatok korai felismerésére is lehetőség nyílik a látogatók számára.

A felnőtt lakosság átfogó vizsgálata mellett a gyermekek egészsége mindannyiunk fontos ügye, ezért 

a 2018/2019 tanévtől kezdve hivatalosan is útjára indult a Magyarország átfogó egészségvédelmi 

szűrőprogramjának gyermekek prevenciós programja az „Utazás az egészség birodalmába” címmel. 

A projekt kiemelt prioritású, amely 2030-ig formálja a gyermekek prevenciós gondolkodását, bevezeti 

őket a megelőzés rejtelmeibe, több szakmai szervezet összefogásával. A program legfontosabb üzenete  

„Csak egészséges gyermekből lehet egészséges felnőtt”. 

A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja a TIE IV. pontjának aktív megvalósítási 

helyszínévé vált, amely segítséget nyújt a gyermekek egészségismereteinek bővítéséhez, ugyanakkor, 

élményt jelentő vonzó módszerek segítségével évente mintegy 75 000 gyermek ingyenes részvételét 

biztosítja.

A programot ajánljuk mindazoknak, akik szeretnének egy átfogó vizsgálatot kapni saját egész-

ségi állapotukról, és azoknak is, akik számára fontos a megelőzés. Ne feledjük, a szűrővizsgálat 

életet menthet.

www.egeszsegprogram.eu

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020 – 2030
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Szakmai szervezetek a programban

A programmal együttműködő szakmai szervezetek vezetői szakmai bizottságot alkotnak, 

mely bizottság közös erővel támogatja, és szakmai elképzeléseiket beépíti a 2010-2020-2030 közötti 

időszakban megvalósuló Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjába.

Rákbetegek
Országos
Szervezete
Alapítás éve: 1990

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

MAGYAR NEUROLÓGIAI TÁRSASÁG
HUNGARIAN NEUROLOGY SOCIETY
www.miet.hu

Országos  Gyógyszerészeti
és  Élelmezés-egészségügyi Intézet

Els
ős

eg
él

yn
yú

jtás Oktatásáért Alapítvány

TÁPLÁLKOZÁS  ÉLETMÓD  TESTMOZGÁS

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
SPORTÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS 
MINISZTÉRIUM

PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁRSÁG

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS 
MINISZTÉRIUM

CSALÁDOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS 
MINISZTÉRIUM

INNOVÁCIÓÉRT ÉS FELSŐOKTATÁSÉRT 
FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

BELÜGYMINISZTÉRIUM
GONDOSKODÁSPOLITIKÁÉRT FELELŐS 

ÁLLAMTITKÁRSÁG
BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZNEVELÉSI ÁLLAMTITKÁRSÁG

TECHNOLÓGIAI ÉS IPARI MINISZTÉRIUM
MUNKAVÉDELMI FŐOSZTÁLY

NEMZETI FÓKUSZPONT

AGRÁRMINISZTÉRIUM
ÉLELMISZERLÁNCFELÜGYELETÉRT

FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

Szövetségben, egyetértésben

8 9



Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020  – 2030 Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020  – 2030

Külső látványterv 2022/2023
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MAGYARORSZÁGON

CSAK ITT!

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

 Tájékoztató látványfal  
 (4 méteres magasságban)

  MÁESZ 2010-2020-2030 látványkapu

  Logisztikai kísérő autó I.

  Logisztikai kísérő autó II.

  Központi koordináció kísérő autó

   Országos Rendőr-főkapitányság  
Országos Balesetmegelőzési Bizottság

  Járványügyi készültség esetén 3 szintű 
előszűrési beléptetési protokoll

Gyermek Prevenció Magyarországon (3x3 m)

Magyarázat

   Magyarország legnagyobb  
mobildiagnosztikai központja

  Beléptető pont

   Műfüves terület, külső várórész,  
hűtött-fűtött sátrak, életmód tanácsadás

  Technológiai és Ipari Minisztérium –   
  Munkavédelmi Főosztály, 
  Nemzeti Fókuszpont

   Országos Gyógyszerészeti és Élelemzés-
egészségügyi Intézet vándorkiállítás

   Nemzeti Szociálpolitikai Intézet -  
INDA Interprofesszionális Demencia  
Alprogram

   Virtuális anatómiai mozi sátor,  
egyedi 3D látvány és hangelemek  
(6 m átmérő x 5 m magasság)

   Stratégia partner standok, látványos 
anatómiai bemutatók (6 x 3 m) 
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Belső látványterv 2022/2023
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Magyarázat

 Speciális szűrőkamion bejárat

 Váróterem

 Vészkijárat

  Vizsgáló – Fogászati állapotfelmérés, 
szájüregi daganatok korai felismerése, 
szűrővizsgálatok a Magyar Fogorvosok 
Egyesületének koordinációjával

  Vizsgáló – Hallásvizsgálat, Tüdőgyógyászat: 
teljes légzésfunkció, szén-monoxid mérés, 
pulse oximetria,  COPD test, dohányzás 
leszokást támogató tanácsadás a Magyar 
Tüdőgyógyász Társaság és az Országos 
Dohányzás Leszokás Támogató Módszertani 
Központ által biztosított kiadványok

 segítségével

  Vizsgáló – Kardiológia: szív és érrendszeri 
vizsgálat, pitvarfibrilláció vizsgálat, 
tachycardia vizsgálat, vérnyomásmérés, érfali 
rugalmasság vizsgálat, vénás elégtelenség 
doppler vizsgálata. Bőrgyógyászat: 
bőr hidratáltság, bőr pigmentáció, bőr 
faggyútartalmának vizsgálata

  Vizsgáló –  Szemészet: computeres 
 látásvizsgálat, szemüveg dioptria vizsgálat,  
 szemnyomás vizsgálat, szemszárazság teszt,  
 színtévesztés szűrővizsgálata

  Vizsgáló – teljes testanalízis: súly, cél 
súly meghatározás, magasság mérés, 
haskörfogat mérés, csípőkörfogat mérés, 
vázizomtömeg mérés, hasi zsírfelület 
vizsgálata, ödéma vizsgálat, ásványi anyagok 
vizsgálata, testtömeg index,  
derék-csipő arány vizsgálata, csontok 
ásványi anyag tartalmának vizsgálata.  
Kéz szorító erejének dynamometeres 
vizsgálata. Neuropathia vizsgálat

  Vizsgáló – Laborvizsgálatok: Vércukorszint 
mérés, koleszterinszint mérés, húgysavszint 
mérés. Világnapi eseményeken PSA vizsgálat

  Központi Rizikófelmérési Kérdőívek 
kiértékelése: Vastagbéldaganat rizikó teszt, 
IBS-Reflux rizikó teszt, visszérkockázat 
felmérése, perifériás érbetegség felmérése, 
inkontinencia és vizeletüritési zavarok, 
prosztata betegségek rizikó felmérése, 
fizikai aktivitás szintjének felmérése, 
laktózintolerencia rizikó teszt értékelése, 
Post-COVID rizikó felmérés

 Járványügyi készültség esetén 3 szintű
 előszűrési beléptetési protokoll
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szív és érrendszeri megbetegedések
szívinfarktus, hypertonia, stroke
vénás megbetegedések, visszérkockázat, 
érszűkület
cukorbetegség, neuropathia
demencia, halláskárosodás
csontritkulás
emelkedett koleszterin, húgysavszint
elhízás, ödéma 
szájüregi daganatok korai felismerése, 
fogászati prevenció
légúti megbetegedések, dohányzás 
daganatos megbetegedések 
szembetegségek 
IBS, reflux, irribitális bélszindróma
bőrvédelem és ápolás 
laktózintolerancia 
SOTE, BOE elsősegélynyújtás, újraélesztés

A MÁESZ program gyakorlati működése

SZŰRŐPROGRAM

PREVENCIÓ

www.egeszsegprogram.eu

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020 – 2030

A MÁESZ programban szereplő átfogó vizsgálatok

KARDIOLÓGIA, HYPERTONIA
Szív- és érrendszeri vizsgálat 
Aritmia- Pitvarfibrilláció vizsgálat 
Tachycardia vizsgálat 
Érfalrugalmasság vizsgálat 
Vénás elégtelenség doppler vizsgálat

SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT
Koleszterinszint mérés 
Vércukorszint mérés 
Húgysavszint mérés 

FOGÁSZAT
Általános fogászati állapotfelmérés
Szájüregi daganatok korai felismerése

TÜDŐGYÓGYÁSZAT
Spirometria - Légzésfunkció 
COPD teszt 
Szén-monoxid mérés 
Véroxigén vizsgálat 

SZEMÉSZET
Szemnyomás vizsgálat 
Computeres látás vizsgálat 
Szemüveg dioptria vizsgálat 
Szemszárazság teszt 
Színtévesztés szűrővizsgálata

TELJES TESTANALÍZIS - TESTMŰKÖDÉS
Magasságmérés, haskörfogat mérés
Derék- csipő arány vizsgálata
Súly- cél súly meghatározás
Vázizom tömeg, hasi zsírfelület vizsgálata
Testzsírtömeg mérés, BMI - Testtömeg index
Neuropathia vizsgálat
Testműködés vizsgálat, ödéma vizsgálata
Hallásvizsgálat 
Inkontinencia, prosztata rizikó felmérés
Bőr hidratáltságának vizsgálata 
Bőr faggyútartalmának vizsgálata 
Bőrpigmentáció vizsgálat
Visszérbetegség kockázat felmérése
Vastagbéldaganat - IBS-reflux rizikó teszt 
Tejcukor érzékenység felmérése 
Perifériás érbetegség felmérése 
Fizikai aktivitási szint felmérése 
Csontok ásványi anyag tartalmának vizsgálata
Fehérje, ásványi anyagok vizsgálata 

KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLATOK
Speciális haj- fejbőrszonda vizsgálat

ORFK-OBB rendőrségi 
bemutató és tanácsadás 
OGYÉI, MDOSZ egészséges 
táplálkozás, dietetikai tanácsadás 
MAVE védőnői tanácsadás
INDA demencia szűrés 
és tanácsadás
NAPO fókuszban a munkavédelem
EFI egészségfejlesztési irodák 
életmód tanácsadás 
mozgásszegény életmód,
sport és egészség kapcsolódása
wellness egészségtudatos életmód 
látványos anatómiai modell bemutató  
virtuális technológia az anatómiában, 
ismerd meg az emberi testet belülről
Gyermek Prevenció Magyarországon 
- Utazás az egészség birodalmába 

Magyarország legnagyobb mobildiag nosztikai központja

Európai Unióban használt korszerű vizsgálati eszközök

40 féle átfogó szűrővizsgálat

Gyors, hiteles vizsgálati eredmények, azonnali kiértékelés

Folyamatos nyomon követés 2010-2020-2030

Napi 4500 elvégezhető vizsgálati lehetőség

20 év, 3000 helyszín

MEGELŐZÉS ÉLETMÓD TANÁCSADÁS
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MÁESZ KÖZÉRDEKŰ ADATOK 
ÉVADOK SZERINT

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
COVID-19

2021 
COVID-19 ÖSSZESÍTVE

MÁESZ helyszínek és időpontok száma 144 191 193 197 194 204 192 190 191 190 138 188 2212

MÁESZ átfogó szűrővizsgálaton részt vett 
egyének száma

20 185 21 968 23 114 23 462 23 386 23 764 23 845 23 931 22 874 21 547 15 456 17 978 261 510

MÁESZ életmód tanácsadáson részt vett 
felnőtt egyének száma 

39 568 44 932 48 464 59 684 59 714 61 822 61 695 60 637 63 879 61 478 31 748 49 541 643 162

MÁESZ / TIE - 
Gyermek Prevenció Magyarországon  
Utazás az egészség birodalmába

- - - - - - - - 12 657 64 857 9 856 9961 97 331

MÁESZ összesen elvégzett 
vizsgálatok száma

423 885 654 874 739 648 774 246 798 574 831 740 882 265 897 947 846 338 797 239 618 240 71 9120 8 984 116

MÁESZ virtuális 3D anatómiai mozi sátor 
előadások / látogatók száma

- - - - 21 961 23 964 24 933 23 987 26 857 72 548 12 784 11 487 218 521

MÁESZ konvoj megtett kilométer 14 356 21 557 22 894 24 890 24 650 25 765 24 875 24 348 25 847 25 147 20 187 24 879 279 395

MÁESZ prevencióra fordított órák száma 1 361 1 689 1 747 1 914 1 865 1 938 1 937 1 825 1 883 1 687 1 104 1504 20 454

MÁESZ megvalósításban résztvevő 
kollégák száma teljes stáb 

1 440 1 910 2 123 2 167 2 328 2 448 2 688 2 660 2 784 2 965 2 147 2105 27 765

MÁESZ Központi Rizikófelmérési Kérdőív 
feldolgozott válaszok száma 

1 049 620 1 142 336 1 525 524 1 622 412 1 519 432 2 372 436 2 385 144 2 488 824 2 310 274 2 379 147 1 561 056 1 815 778 22 171 983

MÁESZ kiadott Információs Prevenciós 
Csomag a családok részére 

- 42 823 49 648 49 769 49 650 49 863 49 857 49 587 50 748 50 864 37 845 43 874 524 528

Közérdekű adatok Közérdekű adatok
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PROGRAM A MAGYAR TÁRSADALOMÉRT
Több mint egy évtizede a lakosság szolgálatában

20 ÉV — 3000 HELYSZÍN — 15 MILLIÓ VIZSGÁLAT — 1 MILLIÓ LÁTOGATÓ 
ÁTFOGÓ VIZSGÁLATOK — PREVENCIÓ — ÉLETMÓD TANÁCSADÁS

www.egeszsegprogram.eu

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020 – 2030

SZAKMAI DÍJAK, ELISMERÉSEK

2011. január 30.  Nemzeti Erőforrás Minisztérium - Dr. Szócska Miklós egészségügyért 
   felelős államtitkári elismerése, szakmai-elvi támogatásáról biztosítása

2012. február 28.  Vidékfejlesztési Minisztérium - Dr. Kardeván Endre államtitkári elismerése,  
   szakmai-elvi támogatásáról biztosítása 

2012. március 27. Nemzeti Erőforrás Minisztérium - Czene Attila sportért felelős államtitkári  
   elismerése, szakmai-elvi támogatásáról biztosítása
 
2013. február 13.  Emberi Erőforrások Minisztériuma, Simicskó István Sportért és Ifjúságért  
   Felelős államtitkári elismerése, szakmai-elvi támogatásáról 
 
2013. február 13.  Emberi Erőforrások Minisztériuma - Langerné Viktor Katalin társadalmi  
   felzárkózásért felelős helyettes államtitkári elismerése, 
   szakmai-elvi támogatásáról biztosítása 

2013. július 3.  Vidékfejlesztési Minisztérium - Dr. Fazekas Sándor, 
   Vidékfejlesztés Miniszter személyes Miniszteri elismerés 

2013. november 6.  Emberi Erőforrások Minisztériuma - Soltész Miklós szociális és családügyért  
   felelős államtitkári elismerése, szakmai-elvi támogatásáról biztosítása 

2014. március 5.  Emberi Erőforrások Minisztériuma - Dr. Kissné Dr. Horváth Ildikó   
   egészségpolitikai főosztályvezető elismerése, 
   szakmai együttműködés folytatásnak biztosítása
 
2014. május 18.  Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) delegáció személyes látogatása, 
   Dr. Madhu Krishanaz ENSZ Diplomáciai Missziójának tiszteletbeli elnökének  
   és Dr. Shefki Hysa ENSZ Balkáni Missziójának elnökének elismerése
 
2014. május 18.  Magyar Újságírók Országos Szövetsége - Tóth Károly MÚOSZ elnöki, 
   Dr. Szalontai Éva MÚOSZ Életmód Szakosztály elnöki elismerése, díszoklevél
 
2014. szeptember 25. ,,Az év legkiemelkedőbb magyar nyelvű közleménye" 
   díj társszerzői díj, díszoklevél
 
2015. január 30.  Emberi Erőforrások Minisztériuma - Novák Katalin család-ifjúságügyért 
   felelős államtitkárelismerése, szakmai-elvi támogatásáról biztosítása

FÓKUSZBAN A MEGELŐZÉS

76 SZAKMAI SZERVEZET ÖSSZEFOGÁSA

GYERMEKEK - FIATALOK
CSALÁDOK ÉVE

2020-2025

2010 – 2020 – 2030

FÓKUSZBAN A MEGELŐZÉS

SZŰRŐVIZSGÁLATOK ÉS
ÉLETMÓD TANÁCSADÁS BIZTONSÁGOSAN

STOP COVID

2020-2022

2010 – 2020 – 2030

FÓKUSZBAN A MEGELŐZÉS

76 SZAKMAI SZERVEZET ÖSSZEFOGÁSA
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2015. február 3.  Földművelésügyi Minisztérium - Dr. Nagy István parlamenti államtitkár
   Emberi Erőforrások Minisztériuma - Dr. Zombor Gábor egészségügyért 
   felelős államtitkári elismerése, szakmai-elvi támogatásáról biztosítása 

2015. február 9. ORFK-OBB Országos Rendőr-főkapitányság - Óberling József r.ezredes, 
   rendőrségi főtanácsos, osztályvezető elismerése, 
   szakmai-elvi támogatásáról biztosítása

2015. február 12.  Emberi Erőforrások Minisztériuma - Dr. Czibere Károly szociális ügyekért  
   és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkári elismerése, szakmai-elvi  
   támogatásáról biztosítása
 
2015. február 18.  Emberi Erőforrások Minisztériuma - Dr. Kecskés Péter család- és   
   népesedéspolitikai főosztályvezetői elismerése, szakmai-elvi 
   támogatásáról biztosítása
 
2015. március 2.  ORFK Országos Rendőr-főkapitányság - Bucsek Gábor r.dandártábornok,  
   rendőrségi főtanácsos, Budapest rendőrfőkapitánya elismerése, díszoklevél

2015. május 5.  Emberi Erőforrások Minisztériuma - Dr. Ónodi Szűcs Zoltán egészségügyért  
   felelős államtitkári elismerése, szakmai-elvi támogatásáról biztosítása 

2016. október 10.  KÉA - MMSZOSZ - Orlik Zoltán nagyköveti elismerése, díszoklevél 

2017. április 22.  Belügyminisztérium - Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter személyes 
   Miniszteri elismerés MÁESZ 2010-2020-2030 megvalósításáért 

2018. január 10.  Magyar Stroke Társaság - Prof. Dr. Szapáry László elnöki elismerése,  
   díszoklevél
 
2018. január 10.  Magyar Mentőkutyás Szervezetek Országos Szövetségének elnöki  
   elismerése, díszoklevél

2018. március 19.  Köztársasági Elnöki Hivatal társadalmi kapcsolatok igazgatóságának, 
   Nagy Bercel igazgatói elismerése

2018. május 7.  Dr. Nagy István Földművelődésügyi Minisztérium Parlamenti Államtitkári  
   elismerése

SZAKMAI DÍJAK, ELISMERÉSEK SZAKMAI DÍJAK, ELISMERÉSEK

2019. március 4.  Orbán Viktor Miniszterelnöki köszöntő levele 
   X. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia MÁESZ 2010-2020-2030 

2019. március 19.  Prof. Dr. Horváth Ildikó Emberi Erőforrások Minisztériuma 
   Egészségügyért Felelős Államtitkár köszöntő levele 
   X. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia MÁESZ 2010-2020-2030
 
2019. március 29.  Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság  
   Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár hivatalos ajánlása a MÁESZ 2019-2030   
   gyermekprevenciós programhoz az „Utazás az egészség birodalmába" 

2019. szeptember 9. A Nemzetközi Hypertonia Társaság és a Hypertonia Világ Liga által létrehozott  
   „May Measurement Month" programban való kimagaslóan magas aktív  
   részvételért Prof. Dr.Járai Zoltán Magyar Hypertonia Társaság elnöki  
   elismerése, díszoklevél 

2019. szeptember 21. Spányi Antal Püspök Úr személyes látogatása, elismerése 

2019. november 8.  Zhang Qingbin, Ma Jianzhong, Dr. Chen Zhen TCM elnökség szakmai  
   elismerése és díszoklevél The 16th World Congress of Chinese Medicine 

2019. november 22.  Kibédi Mátyus István emlékérem és díszoklevél az Obesitologia   
   legmagasabb a Magyar Elhízástudományi Társaság szakmai kitüntetése.  
   Dr. Halmy Eszter elnök és Prof. Dr. Forster Tamás társelnöki elismerése 

2020. szeptember 10. Prof. Dr. Kásler Miklós Emberi Erőforrások Miniszterének fővédnöksége -
   Xl. Népegészségügyi Konferencia, Fókuszban a megelőzés - 
   Gyermekek, Fiatalok, Családok Éve 2020-2025 nyitó eseménye

2021. október 8. Halmy László emlékérem és díszoklevél Dr. Barna István a MÁESZ szakmai
   bizottság elnöke részére az "Obesity calls for actions!" VIII. Közép-európai  
   Elhízástudomámnyi Kongresszuson

2022. február 24. MÁESZ Népegészségügyi munkacsoporti megbeszélések 
   Magyar Tudományos Akadémia, Dr. Vitályos Eszter az Emberi Erőforrások  
   Minisztériuma, Európai Fejlesztéspolitikáért Felelős Ügyekért Felelős   
   Államtitkári, kormányzati elismerése és fővédnöksége 

2022. szeptember 12. Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkára Dr. Maruzsa Zoltán 
   elismerése, a gyermekprevenciós program sikeres megvalósításáért, 
   amely eddig több, mint 100 000 diák részvételét teljesítette.
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The comprehensive health tests program of Hungary

2010 – 2020 – 2030

www.egeszsegprogram.eu

KIEMELT NEMZETKÖZI ÉRDEKLŐDÉS
Nemzetközi kongresszusokon is bemutatásra került a világ számos 

országában, szakmai előadások, bemutatók keretében  
a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának 76 szakmai szervezetből álló 

szakmai bizottsága 2010-2022 közötti időszakban az eredményeket évről évre Népegészségügyi 

Konferenciák keretében mutatta be 97 szakmai előadás és 42 publikáció kíséretében. Ezek mellett 

512 hazai szakmai kongresszusokon, valamint 19 ország nemzetközi konferenciáin is képviselte 

magát a program. 

A MÁESZ TUDOMÁNYOS TANÁCS szakmai grémium feladata a MÁESZ programból származó 

több mint 20 millió naprakész vizsgálati eredmény értékelése, feldolgozása, hazai és nemzetközi 

kongresszusokon, konferenciákon történő bemutatása, a publikációk elkészítése, ezzel is segítve a 

hazai orvostársadalom munkáját.
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3DVIRTUÁLIS      ANATÓMIAI MOZI SÁTOR
ISMERD MEG AZ EMBERI TESTET!

A daganatos 
megbetegedésekről
A szív működése
A tüdő működése
Cukorbetegség
Csontritkulás
Hallásvesztés
Koleszterin
Leszokás 
a dohányzásról
Magas vérnyomás
Vastagbél daganat
Veseműködés

A
MŰSOR

B
MŰSOR

AIDS
Aranyér
Asztma
Bőr
Ekcéma
Fogszuvasodás
Menopauza - 
nők változókor
Pajzsmirigy
Szélütés - stroke
Szem - glaukóma
Szem - rövidlátás 
és távollátás
Visszeresség
Táplálkozás

NAPI 45 ELŐADÁS – 500 LÁTOGATÓ BEFOGADÁSA
KÉT MŰSOR SOROZAT

FIGYELEM: 
12 év alatti gyermekek 
kizárólag felnőtt kíséretében 
látogathatják a programot!

AZ EMBERI TEST ISMERETE
Virtuális 3D anatómiai mozi sátor

Világviszonylatban is egyedülálló 5 méter magas MÁESZ planetárium sátorban a virtuális technoló-

gia segítségével ismerhetjük meg az emberi testet belülről egyedi látványban. Az anatómiai mozi 

műsor 24 részes tartalommal tekinthető meg napi 45 előadás 500 látogató részvételével.

MAGYARORSZÁGON

CSAK ITT!
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AZ EMBERI TEST ISMERETE
Látványos anatómiai bemutató 

A MÁESZ látványos anatómiai bemutató, több mint 100 modellt tartalmazz olyan érdekes ábrázolá-

sokkal, mint például a születés, a keringési rendszer a daganatos elváltozások, a vér útja a szerve-

zetben, vagy akár az emésztés anatómiája. Ezeken felül megismerhetik a látogatók a tüdő, a szem, 

a fül, az izomzat, a fogazat és nem utolsó sorban a teljes emberi test felépítését és működését.

MAGYARORSZÁGON

CSAK ITT!

AZ EMBERI TEST ISMERETE
Látványos anatómiai bemutató 

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjában az Európai Unióban is egyedinek 

számító anatómiai készletpark áll rendelkezésre. Az anatómia modelleket védőnők, és egészségügyi 

szakemberek segítségével kézbe vehetik a látogatók, melyek segítségével  könnyen  megismerhetik 

az emberi test működését és felépítését a felnőttek és gyermekek egyaránt. 

MAGYARORSZÁGON

CSAK ITT!
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AZ EMBERI TEST ISMERETE
Ismerd meg az emberi testet belülről 

Újdonság 2022-től bővített tartalommal 9 monitoron keresztül minden vizsgálatnál egyedi 3D 

technológiával megalkotott filmek mutatják meg a diagnosztizálni kívánt területet. Érintett területek: 

szív működése, a vér útja a szervezetben, a tüdő működése, bőr mint első védelmi vonal, a szem 

működése, a hallás, a daganatok kialakulásának teljes folyamata, a táplálék útja az emberi testben.

AZ EMBERI TEST ISMERETE
Ismerd meg az emberi testet belülről

2022-től bővített tartalommal VR virtuális valóság szemüvegek segítségével, 3D technológiával 

megalkotott filmek mutatják meg az emberi testet belülről a látogatóknak. Kiemelt témák egyedi 

látványban: az emberi test belülről, az emésztés folyamata, az érrendszer műkődése.

MAGYARORSZÁGON

CSAK ITT!
MAGYARORSZÁGON

CSAK ITT!
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KIEMELT VÁNDORKIÁLLÍTÁS I.
Országos Rendőr-főkapitányság - Országos Balesetmegelőzési Bizottság

Stratégiai együttműködés keretében az Országos Rendőr-főkapitányság Országos 
Balesetmegelőzési Bizottsága is részt vesz Magyarország átfogó egészségvédelmi 
szűrőprogramjában.

A regionális rendőrkapitányságok bevonásával az életmód tanácsadás kereté-

ben az erre a célra felállított ORFK-OBB életmód sátorral és vándorkiállítással, 

ahol a rendőri egységektől baleset megelőzési és bűnmegelőzési tanácsadásban 

vehetnek részt a felnőttek és gyermekek egyaránt éves szinten 200 helyszínen.
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Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020  – 2030 Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020  – 2030

Stratégiai együttműködés keretében az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-
egészségügyi Intézet és a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége is részt vesz 
Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjában.

Az OGYÉI vándorkiállítás keretében bemutatásra kerülnek az egészséges táplálkozás lehetőségei fel-

nőttek és gyermekek részére. Az életmód tanácsadásba bekapcsolódik az Aqua Challenge az OGYÉI 

vízfogyasztást népszerűsítő kampánya és az új táplálkozási 

ajánlás időseknek 60+ program is dietetikusok segítségével. 

KIEMELT VÁNDORKIÁLLÍTÁS II.
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 

Országos  Gyógyszerészeti
és  Élelmezés-egészségügyi Intézet
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Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020  – 2030 Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020  – 2030

Stratégiai együttműködés keretében az Interprofesszionalis Demencia Alprogram is 
részt vesz Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjában.

Az INDA (Interprofesszionalis Demencia Alprogram) a demenciában megbetege-

dett személyek és hozzátartozóik gyakorlati megsegítése céljából indult karitatív 

program keretében a Magyar Katolikus Szeretetszolgálat segítségével demencia 

szűrésre és tanácsadásra van lehetősége minden idős látogatónak.  

KIEMELT VÁNDORKIÁLLÍTÁS III.
Interprofesszionális Demencia Alprogram

34 35



Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020  – 2030 Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020  – 2030

Stratégiai együttműködés keretében az országosan működő Egészségfejlesztési 
Irodák és Praxisközösségek is részt vesznek Magyarország átfogó egészségvédelmi 
szűrőprogramjában.

Az együttműködés keretében a szervezéstől a megvalósításig aktív részese a 

programnak a térségi egészségfejlesztési irodák (EFI) és praxisközösségek. Szak-

emberek összehangolt munkájával a lakossági igényfelmérésben, beteg utak ko-

ordinációjával, és színtérprogramokkal is segítik az események megvalósítását.

KIEMELT VÁNDORKIÁLLÍTÁS IV.
Egészségfejlesztési Irodák és Praxisközösségek
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Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020  – 2030 Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020  – 2030

KIEMELT VÁNDORKIÁLLÍTÁS V.
Technológiai és Ipari Minisztérium – Munkavédelmi Főosztály

Stratégiai együttműködés keretében az Technológiai és Ipari Minisztérium – 
Munkavédelmi Főosztály, Nemzeti Fókuszpont is részt vesz Magyarország átfogó 
egészségvédelmi szűrőprogramjában.

A Technológiai és Ipari Minisztérium vándorkiállítás keretében bemutatásra kerülnek az látogatók ré-

szére a munkavédelem lehetőségei számos kiadvánnyal és interaktív bemutatóval. A NAPO veszélyház 

bemutató segítségével a felnőttek és gyermekek az otthoni balesetek megelőzé-

sét ismerhetik meg. Munkahelyi környezetben a NAPO filmek segítségével ismer-

hetik meg a látogatók a környezet, egészség, munkavédelem biztonságos elemeit.
TECHNOLÓGIAI ÉS IPARI MINISZTÉRIUM

MUNKAVÉDELMI FŐOSZTÁLY
NEMZETI FÓKUSZPONT
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Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020  – 2030 Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020  – 2030

KIEMELT VÁNDORKIÁLLÍTÁS VI.
Országos Gyalogló Idősklub-hálózat (OGYIK)

Stratégiai együttműködés keretében a Miniszterelnökség Idősügyi Főosztálya és az 
Országos Gyalogló Idősklub-hálózatot koordináló Monspart Sarolta Alapítvány is 
részt vesz Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjában.

Országos Gyalogló Idősklub-hálózat vándorkiállítás fő célkitűzéseként: az aktív időskort, az egészség 

megőrzését, a testmozgás örömét és a kortárs kapcsolatok erősítését szolgálja. A MÁESZ szűrőprog-

ram keretében az országos működő 100 gyalogló idősklub tart tájékoztatókat, 

hogy minél többen csatlakozzanak ezen pozitív kezdeményezéshez. A klub-

tagok részére ingyenes szűrővizsgálati lehetőségek is biztosításra kerülnek.

40 41



SIKERES MEGVALÓSÍTÁS 100 000 GYERMEK RÉSZVÉTELE 

ÁLLAMTITKÁRI ELISMERÉS

BELÜGYMINISZTÉRIUM
KÖZNEVELÉSI ÁLLAMTITKÁRSÁG

A GYERMEK PREVENCIÓS PROGRAM – 
"Utazás az egészség birodalmába" megvalósításáért

A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrő programjának gyermek prevenciós programja 
 az "Utazás az egészség birodalmába" a Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkárság 

szakmai támogatásával valósul  meg.

A program formálja a gyermekek prevenciós gondolkodását, és bevezeti az őket a 
megelőzés rejtelmeibe az általános iskola első osztályától az egyetemi szintig bezárólag.

A Magyarország átfogó egészségvédelmi  szűrőprogramjának legfontosabb üzenete 
 „Csak egészséges gyermekből lehet egészséges felnőtt”.

Dr. Maruzsa Zoltán  Államtitkár
Belügyminisztérium

Köznevelési Államtitkárság

Iktatószám: BMKN/2015-1/2022/KOZNEVSTRAT
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GYERMEK PREVENCIÓ MAGYARORSZÁGON GYERMEK PREVENCIÓ MAGYARORSZÁGON

Gyermekeink egészsége mindannyiunk fontos ügye, ezért is lett előírás 2012 óta minden köznevelési 

intézmény számára a teljes körű intézményi egészségfejlesztés (TIE). A teljes körű iskolai 

egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat rendszeres ellátását jelenti. Ennek 

keretén belül minden tanulóval a teljes tantestület és alkalmazotti közösség, az iskola egészségügyi 

szolgálat szakemberei a szülők és az iskola környezetének bevonásával, szakmai ellenőrzés mellett 

az alábbi feladatok ellátását jelenti:

I. Egészséges táplálkozás megvalósítása, lehetőleg a helyi termelés, helyi fogyasztás 
összekapcsolásával

II. Mindennapos testnevelés minden tanulónak az egészségfejlesztési kritériumok 
teljesítésével, és az azt kiegészítő egyéb testmozgás

III. A gyermekek érett személyiséggé válásának, azaz lelki egészségének elősegítése 
személyközpontú pedagógiai módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő 
hatékonyságú alkalmazásával (ének, tánc, rajz, mesemondás, népi játékok és népi 
rítusjátékok, kézművesség stb.)

IV. Egészség ismeretek széles köre készség szintű elsajátításának, más szóval az 
egészségműveltségnek az elősegítése. A pedagógusok  számos segítséget kapnak, 
pl: a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának gyermek prevenciós 
programja az „Utazás az egészség birodalmába” által is.

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az idevágó nemzetközi és hazai szakirodalom bizonyítékai 

szerint a jobb egészséget és a jobb tanulási eredményességet egyszerre szolgálja, így jelentősen 

hozzájárul fiataljaink jobb boldogulásához, országunk és a világ fenntartható fejlődéséhez.

A TIE rövid összefoglalását, valamint a pedagógusok segítésére a Belügyminisztérium Egészségügyért 

Felelős Államtitkársága és Köznevelésért Felelős Ál lamtitkársága által készített TIE ajánlást 2020. 

januárban újabb segítő államtitkári levél egészítette ki. Ebben az iskolaigazgatókat a TIE-kérdőív 

online kitöltésére kérik, ugyanakkor a levél melléklete felsorolja a pedagógusok TIE-munkáját segítő 

számos programot, köztük a MÁESZ „Utazás az egészség birodalmába" nagyszabású  programját is. 

Mindez az alábbi linken érhető el: 

http://egeszseg.hu/teljeskoru-iskolai-egeszsegfejlesztes-a-mindennapokban.html

A felnőtt lakosság átfogó vizsgálata mellett a gyermekeink egészsége mindannyiunk fontos 

ügye, éppen ezért előírás lett minden köznevelési intézmény számára a teljes  körű intézményi 

egészségfejlesztés. Ezt figyelembe véve a 2018/2019 tanévtől kezdve hivatalosan is útjára indult 

a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjá nak gyermek prevenciós programja az 

"Utazás az egészség birodalmába" címmel a Belügyminisztérium Köznevelésért Felelős Államtitkárság 

hivatalos ajánlásával. A projekt kiemelt prioritású, amely 2030-ig formálja a gyermekek preven ciós 

gondolkodását, bevezeti őket a megelőzés rejtelmeibe, több szakmai szervezet összefogásával. 

A program legfontosabb üzenete: „Csak egészséges gyermekből lehet egészséges felnőtt.“
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GYERMEK PREVENCIÓ MAGYARORSZÁGON GYERMEK PREVENCIÓ MAGYARORSZÁGON

A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrő programja a TIE IV. pontjának aktív megvalósítási 

helyszínévé vált, amely segítséget nyújt a gyerme kek egészségismereteinek bővítéséhez. Ugyanak kor 

a program élményt jelentő vonzó módszerek segítségével évente mintegy 75 OOO gyermek in gyenes 

részvételét biztosítja. A napi szinten 600-700 gyermek oktatási rendszerből történő in tegrációja a 

MÁESZ programiroda és a Klebelsberg Központ közös koordinációjával valósul meg.

A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja (MÁESZ) nagyban hozzájárul a tanulók 

egészség ismereteinek javításához. A program keretén belül a diákok bepillantást nyerhetnek az 

általános iskola első osztályától az egyetemi szintig bezá rólag a prevencióval kapcsolatos lehetőségek 

birodalmába. A kicsik és nagyok látvá nyos anatómiai bemutatón vehetnek részt, amelynek 

segítségével megismerhetik az emberi test felépítését és működését.  Az anatómiai modelleket 

szakemberek irrányításával megérinthetik, kézbe vehetik, valamint az emberi test belsejébe is bepillan-

tást nyerhetnek.

A számos anatómiai modell mellett a virtuális technológia is izgalmas elemeket tartalmaz a 

gyermekek számára, hiszen Magyarországon csak itt található az az 5 méter magas virtuális 3D 

mini planetárium, az úgynevezett Ana tómiai Mozisátor, ahol 15 perces előadássorozatot tekinthetnek 

meg egyedi látvány és hangelemekkel színesítve a diákok. Az életmód sátrakban kihelyezett virtuális 

valóságszemüvegek segítségével pedig 3D technológiával megalkotott filmek mutatják be az emberi 

testet belülről.

Szakemberek segítségével dietetikai tanácsadás keretében megismerhetik az egészséges 

táplálkozással kapcsolatos lehetőségeket, az Országos Rendőr-főkapitányság - Baleset megelőzési 

Bizottsága jóvoltából pedig a rendőrség munkatársai segítségével a baleset és bűnmegelőzési 

ismeretekkel segítik a kicsiket és nagyokat. A védőnők segítségével az újraélesztéssel valamint 

elsősegély-nyújtási ismeretekkel is találkoznak a diákok.

Az Egészség fejlesztési irodák munkatársai életmód tanácsadással és mozgásismeretekkel is segítik 

a felnőtteket és gyermekeket egyaránt. A program végén a diákok ellátogathatnak a Magyarország 

legnagyobb mobildiagnosztikai központjába, ahol a 20 méter hosszú speciális szűrőkamionban a 

legújabb szűrési módszerekkel végzik a felnőtt magyar lakosság átfogó vizsgálatát.
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30 ÉVES AZ ORFK-ORSZÁGOS 
BALESETMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG (ORFK-OBB) 

Magyarországon a balesetmegelőzés alapvetően állami feladat, mely napjainkban a 
Rendőrség az állami szervek és a társadalmi szervezetek együttműködésével valósul 
meg.

Hazánkban a baleset-megelőzés nem folyt mindig szervezett keretek között. A szerve-
zett baleset-megelőzési munka kezdete az 1972-es évhez köthető, amikor a 2024/1972. 
számú MT határozattal létrehozták az Országos Közlekedésbiztonsági Tanácsot (a to-
vábbiakban: OKBT). Az OKBT 1973. január 01-én kezdte meg a működését és fennállá-
sának 19 éve alatt jelentős sikereket ért el a hazai balesetmegelőzés területén.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény a közlekedési, balesetmegelőzési és 
propagandatevékenységet állami feladatként határozza meg, melynek végrehajtását a 
közúti közlekedés biztonságáról szóló 2002/1992. (HT 2.) Kormányhatározat a Rendőr-
ség közlekedésrendészeti szolgálati ágának hatáskörébe utalta a közlekedési felügyele-
tek közreműködésével. Erre figyelemmel az Országos Rendőr-főkapitányság 1992. 
november 24-én létrehozta az ORFK-OBB-t, mely az idei évben ünnepli 30 éves 
jubileumát. A 2022-ben folytatott baleset-megelőzési tevékenységét is a 30 éves 
jubileumi évforduló jegyében végzi.

ÉVE

Az ORFK-OBB az OKBT által megkezdett balesetmegelőzési tevékenységet továbbfej-
lesztette, jól működő országos hálózatot hozott létre és kiszélesítette a társadalmi kap-
csolatok körét. Az ország valamennyi rendőr-főkapitányságán és rendőrkapitányságán 
balesetmegelőzési bizottság működik.
A balesetmegelőzési tevékenység végrehajtása érdekében a Rendőrség rendkívül szé-
les kapcsolati rendszert ápol elsősorban a közutak kezelőivel, az önkormányzatokkal, a 
polgárőrséggel, a katasztrófavédelmi szervekkel és minden olyan állami vagy civil szer-
vezettel, melynek feladata a közlekedésbiztonság fenntartása.

Az ORFK-OBB tevékenysége sokrétű, a baleset-megelőzés csaknem valamennyi terüle-
tére kiterjed. Fő rendeltetése a közlekedés biztonságának javításával összefüggő rend-
őrségi feladatok végrehajtása, közlekedésbiztonsági kérdésekben tanácsadó, javas-
lattevő és véleményező szerep. Tevékenysége ellátása során koordinálja a Rendőrség 
balesetmegelőzéssel összefüggő feladatait, és a közlekedésbiztonsági kommunikációs 
tevékenységét. 

Munkájának központi eleme az a tájékoztató és felvilágosító jellegű közlekedésbiztonsá-
gi kommunikáció, melyet a közlekedők valamennyi rétegére kiterjesztve végez. Főbb in-
tézkedései és kampányai alapvetően a legveszélyesebb közlekedési magatartások ellen 
irányulnak (sebességtúllépés, ittas járművezetés, biztonsági öv használatának elmulasz-
tása, közúti közlekedés legvédtelenebb résztvevőinek a védelme stb). A kommunikáció 
során az ORFK-OBB a hagyományos és a legújabb közlésmódokat egyaránt alkalmazza. 
A sajtótájékoztatók, a TV és rádióinterjúk, a spotok és rövidfilmek, valamint a közterületi 
megjelenések (óriásplakátok, city-light poszterek stb.) mellett egyre nagyobb jelentősé-
ge van a világháló által nyújtott lehetőségeknek, hiszen az internet az információk áram-
lásának leggyorsabban fejlődő területe.

www.baleset-megelozes.euwww.baleset-megelozes.eu48 4949



Az ORFK-OBB 2007 óta rendelkezik internetes elérhetőséggel (www.kreszvaltozas.
hu), 2012 januárjában pedig önálló Facebook felülettel (www.facebook.com/
balesetmegelozes/) is színre lépett. Utóbbi oka, hogy a közösségi portált legnagyobb 
arányban a közlekedés szempontjából leginkább veszélyeztetett korosztály, a fiatalok 
használják, így részükre ezen a csatornán nagyobb hatékonysággal lehet preventív üze-
neteket továbbítani.

Az ORFK-OBB az elmúlt időszakban számos nagy sikerű konferenciát és egyéb rendez-
vényt szervezett, részt vett közlekedésbiztonsági projektekben, felméréseket, kutatá-
sokat és egyéb tudományos munkákat támogatott, jogszabály-módosítási javaslatokat 
fogalmazott meg, és olyan programokat indított útjára, mint a „Charta a józan közleke-
désért” vagy a „Charta a motorkerékpáros közlekedés biztonságáért”. Az ORFK-OBB 
a közúti közlekedési szabályok felülvizsgálatában, azok módosításában is részt kíván 
vállalni, ezért a vezetőségi ülések napirendi pontjai között időnként KRESZ-szel kapcso-
latos kérdések is szerepelnek.

Stratégiai megállapodás keretében az Országos Rendőr-főkapitányság Országos 
Balesetmegelőzési Bizottsága is részt vesz Magyarország átfogó egészségvédelmi szű-
rőprogramjában.

A felnőttek és a gyerekek éves szinten 200 helyszínen vehetnek részt baleset-megelőzé-
si és bűnmegelőzési tanácsadásban, melyet a szűrőprogrammal érintett rendőrkapitány-
ságok bevonásával, életmódtanácsadás keretében, az erre a célra felállított ORFK-OBB 
életmód sátorban és vándorkiállítások alkalmával biztosítanak a rendőri egységek.

www.baleset-megelozes.euwww.baleset-megelozes.eu

Stratégiai megállapodás keretében az Országos Rendőr-főkapitányság 
Országos Balesetmegelőzési Bizottsága is részt vesz 

a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjában.

ÉVE

www.egeszsegprogram.eu

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020 – 2030

A regionális rendőrkapitányságok bevonásával az életmód tanácsadás keretében az erre 
a célra felállított ORFK-OBB életmód sátorral és vándorkiállítással, ahol a rendőri egysé-
gektől a balesetmegelőzési és bűnmegelőzési tanácsadásban vehetnek részt a felnőttek 
és gyermekek egyaránt éves szinten 200 helyszínen.
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MAGYARORSZÁG KEDVEZŐ KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI 
HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA

A 2020. év történelmi jelentőségű volt a közúti közlekedésbiztonság szempontjából. A 
főbb baleseti mutatók szinte kivétel nélkül kedvezően alakultak, hiszen a személysérüléses 
közúti balesetek, a balesetben meghalt személyek, a súlyosan és a könnyen sérült szemé-
lyek, valamint az ittasan okozott balesetek száma egyaránt csökkent. A kialakult helyzetet 
jól tükrözi, hogy a halálos áldozatok száma hozzávetőlegesen az 1950-es évek közepén 
mért adatoknak felelt meg, ugyanakkor az akkori közlekedési viszonyokat a jelenlegi álla-
potokkal csaknem lehetetlen összehasonlítani. Míg 1956-ban a regisztrált gépjárművek 
száma alig haladta meg a 135 ezret, addig napjainkban a hazai gépjárműállomány megha-
ladja a 4,6 millió darabot, emellett a forgalom jellege, dinamizmusa és egyéb sajátosságai 
is rendkívül sokat változtak. 

A közlekedésbiztonságot érintő 2018 szeptembere óta jellemzően kedvező folyamat ugyan 
tovább folytatódott, melynek köszönhetően 2018-hoz képest 2021. évben a személysérü-
léses közúti közlekedési balesetek, a halálos áldozatok, a súlyosan, valamint a könnyen 
sérültek száma egyaránt csökkent. Azonban a közlekedésbiztonsági szempontból kiemelt 
2020-as évhez képest az eredmények megtartása már árnyaltabb képet mutat.

A KSH által publikált adatok alapján 2021. január 01. és december 31-e közötti időszakban 
14 233 közúti közlekedési baleset történt, ami 3,3 %-kal több, mint az azt megelőző évben 
(13 778 baleset). A halálos kimenetelű balesetek száma a 2020. évi 423-ról 2021-ben 467-
re változott (+10,4 %), a súlyos sérüléses balesetek 4 105-ről 4 005-re 2,4 %-kal csökken-
tek, a könnyű sérüléses balesetek száma pedig 5,5 %-kal emelkedett, 9250-ról 9761-re.  
A 2021. évben 544 személy vesztette életét balesetben, így 18,2 %-os emelkedés figyel-
hető meg az előző évi 460 adathoz képest.

Az 544 halálos áldozat azt is jelenti, hogy:
• a 2013-as év után második alkalommal regisztráltak 600 főnél kevesebb áldozattal járó 
közúti közlekedési balesetet, 
• az elmúlt évtized közlekedésbiztonsági programjának bázisévéhez, 2010-hez képest a 
bal esetben meghalt személyek száma 26,4 %-os csökkenést mutat, (az előző évtizedfor-
duló évében 740 fő halt meg balesetben).

Tovább folytatódott a 2008 óta tartó kedvező trend, és a 2021. év az ittasan okozott bal-
esetek vonatkozásában az egyik legkedvezőbb esztendőnek bizonyult a magyar baleseti 
statisztika rendszertörténetében. Kedvező változások történtek a gyermekkorú (0-14 év 
közötti) halálos áldozatok számában is. Amíg 2019-ben 15 gyermek, addig 2020-ban 
csak 10 gyermek, 2021-ben pedig mindössze 6 gyermek vesztette életét közúti baleset-
ben. Szükséges azonban megjegyezni, hogy a helyszíni adatok alapján ezekről a tragé-
diákról egyetlen esetben sem az érintett gyermekkorúak tehettek. A balesetek ugyanis 
nem a gyermekek önálló közlekedése során, illetve nem az általuk elkövetett szabály-
szegés miatt következtek be. A 6 gyermekáldozat közül 5 fő jármű utasa volt, amikor a 
tragédia bekövetkezett, míg egy esetben a gyalogosként közlekedett. 

2020. december 31-én nem csak egy évet, hanem egy évtizedet is zártunk, ezzel együtt 
véget ért a 2011-2020. közötti időszakra vonatkozó közösségi közúti közlekedésbizton-
sági program. Hazánkban az elmúlt évtizedben a halálos áldozatok száma a 2010. évi 
740 főről 544 főre csökkent. Ez ugyan elmarad a kívánt 50 %-os célkitűzés teljesítésétől 
(minden bizonnyal számos más uniós tagállam van hasonló helyzetben), ugyanakkor a 
közúti halálos áldozatok számában bekövetkezett 26,4 %-os csökkenés igazán tisztes 
eredménynek számít. Figyelemre méltó továbbá, hogy az egymillió lakosra jutó halálos 
áldozatszám a 2010. évi 74 főről, majd pedig 2021-ben 56 főre esett vissza. 

Az elmúlt időszak eredményeinek elérésében a Rendőrség is fontos szerepet játszott. 
A 2021. év során folyamatos közúti jelenlétet biztosított, ellenőrizte a jármű- és gyalo-
gosforgalmat, és a szükséges esetekben szankciókkal élt. A közúti ellenőrzéseken belül 
előtérbe került a nagy hatékonyságú, jelentős visszatartó hatást eredményező, és a köz-
lekedők részéről is támogatott módszerek alkalmazása, mely a„Pofátlan(tan)ítás" kam-
pány keretében vált ismertté. Az elmúlt évben az intenzív, célirányos és korszerű preven-
tív tevékenység fő területe az internet volt. A rendszeres megjelenéseknek, az aktuális, 
pontos, és nem utolsósorban az érdekes híreknek köszönhetően az ORFK-Országos 
Balesetmegelőzési Bizottság facebook követőinek száma az év végére meghaladta a 
173 OOO főt, ami egy közlekedésbiztonsági-szakmai közösségi felület vonatkozásában 
igen jelentős eredménynek számít, nemcsak hazánkban, hanem Európa-szerte.
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 KÖZLEKEDJEN VEZETÉSRE KÉPES ÁLLAPOTBAN
A járművezetés személyi feltétele, hogy a jármű biztonságos vezetésére képes állapot-
ban kell lenni. Ez azt jelenti, hogy tilos szeszes italt vagy bódító hatású szert fogyasztani 
vezetés előtt, illetve alatt. A biztonság érdekében célszerű kerülni a fáradt, kialvatlan, 
ingerült, ideges, azaz pszichésen alkalmatlan állapotban történő vezetést is.

 SZABÁLYOSAN
A közúti közlekedési balesetek döntő része - statisztikai adatokkal igazoltan - emberi 
hibára vezethető vissza. Ez egyben azt is jelenti, hogy a balesetek megelőzhetőek. Ve-
szélyhelyzetek mindig adódhatnak, de körültekintő, figyelmes vezetéssel, a szabályok 
megtartásával, a ,,bizalmi elv'' szem előtt tartásával, a vezetéstechnikai ismeretek bőví-
tésével, a balesetek nagy része elkerülhető.

 MEGFELELŐ  SEBESSÉGGEL  
A biztonságos vezetés egyik legfontosabb eleme a sebesség helyes megválasztása. Jár-
művel a forgalmi, az időjárási és látási viszonyoknak, az útviszonyoknak (az út vonalve-
zetésének, az útburkolat minőségének és állapotának) megfelelően kell közlekedni, és 
figyelemmel kell lenni a jármű sajátosságaira, az utasokra és a rakományra. A sebesség 
nem megfelelő megválasztása a legfőbb baleseti ok Európa-szerte.

 A BIZTONSÁGI ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁVAL
A legtökéletesebb biztonsági berendezésekkel felszerelt jármű vezetése során is bekö-
vetkezhet közúti baleset. Ekkor kerülnek előtérbe a passzív biztonsági eszközök, mint 
a biztonsági öv, a légzsák, a fejtámasz és a biztonsági gyermekülés. Szerepük a bal-
eseti sérülések enyhítésében jelentős, növelik a vezető és az utasok túlélési esélyeit, 
megóvják őket a sérülésektől. A biztonsági öv a mai napig az autók legelterjedtebb és 
legfontosabb biztonsági, utasvédelmi berendezése, s minden más - a jármű belterében 
alkalmazott- passzív biztonsági megoldás alapja. A biztonsági öv használata a gépkocsi 
vezetőjének és utasainak egyaránt kötelező. A gyermekbiztonsági rendszerek a szemé-
lyi sérülések és tragédiák elkerülésének leghatékonyabb speciális eszközei, világszerte 
kiemelt fontosságú utasvédelmi eszközök, használatuk kötelező.

 FOKOZOTT FIGYELEMMEL
A járművezetőnek fokozott figyelemmel kell részt vennie a közúti közlekedésben. Saját 
magán kívül vigyáznia kell a közlekedés többi résztvevőjére is. A gyalogosok, kerék-
párosok, segédmotoros kerékpárosok és motorkerékpárosok baleseti kockázata átlag 
feletti, mert őket nem védik a gépkocsikban jellemző passzív biztonsági eszközök, így 
közlekedési baleset esetén testük közvetlen fizikai behatásoknak van kitéve. Fel kell ké-
szülni a mások által előidézett veszélyhelyzetek felismerésére és azok lehetőség szerinti 
elhárítására is, mert a legfontosabb az emberi élet megóvása. 
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ÉVE

HASZNOS TANÁCS GYALOGOSOKNAK

 KÖZLEKEDJEN FELELŐSSÉGTELJESEN
A gyalogosok köztudottan a közúti közlekedés legveszélyeztetettebb résztvevői. Közúti 
balesetben érintettségük esetén szinte minden esetben személyi sérülés történik, és a 
gyalogosoknál átlag feletti a halálos balesetek aránya, ezért elengedhetetlen követelmény 
a szabályos, figyelmes, megfontolt közlekedés.

 SZABÁLYOSAN
A gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a kerék-
párúton kell közlekednie. Ha az úton sem járda, sem leállósáv, sem útpadka, sem kerék-
párút nincs - vagy az a gyalogosközlekedésre alkalmatlan-, a gyalogosok lakott területen 
lehetőleg a menetirány szerinti bal oldalon, lakott területen kívül mindig a bal oldalon, a 
járműforgalommal szemben az úttesten. közlekedjenek.

 FIGYELMESEN
A gyalogos-balesetek egyik fő oka az óvatlan, körültekintés nélküli úttestre lépés. Sok 
gyalogos szenved balesetet azért, mert álló jármű, fa vagy tereptárgy takarásából lép az ér-
kező gépkocsi elé. Gyakori bal-eseti ok továbbá a tilos jelzésen, illetve a tiltott helyen való 
áthaladás. Sokat kockáztat az a gyalogos, aki az úttesten kiszámíthatatlanul közlekedik, 
a környezetében közlekedőket megtéveszti (például haladása közben megtorpan, megáll 
vagy váratlanul visszafordul), vagy áthaladása indokolatlanul lassú.

 FEGYELMEZETTEN
Különösen veszélyes helyek a tömegközlekedési járművek megállói, a rendezvények hely-
színei. Ilyenkor a csoportosan, tömegesen közlekedő gyalogosok még veszélyesebben 
közlekednek, mert felelősségérzetük csökken, figyelmük és fegyelmük a többiek hatására 
még lazább. Az okostelefon része mindennapjainknak, ám a készülék használata a közle-
kedés során veszélyes lehet. A haladásuk közben fejüket lehajtó, kezükben okostelefont 
tartó, a környezetükről és a veszélyekről tudomást sem vevő gyalogosok, súlyos kockáza-
toknak teszik ki magukat, hiszen a telefonálás, a zenehallgatás, a szöveges üzenetek írása 
és küldése, az alkalmazások használata egyértelműen jelentős figyelemeltereléshez vezet.

 LÁTHATÓAN
Az észlelhetőség a biztonságos közlekedés egyik alapja. A fényvisszaverő mellények a 
gyalogosok észlelhetőségét segítik elő, ezek viselését meghatározott esetekben a KRESZ 
kötelezővé teszi. Lakott területen kívüli út úttestjén, leállósávján, útpadkáján tartózkodó 
gyalogosnak éjszaka és korlátozott látási viszonyok között fényvisszaverő mellényt (ru-
házatot) kell viselnie. A fényvisszaverő mellények előnye, hogy legalább 2-3 szorosára 
növelik az észlelhetőséget, így a jármű vezetője jelentősen nagyobb eséllyel lesz képes a 
balesetet elkerülni. 
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 KÖZLEKEDJEN MŰSZAKILAG KIFOGÁSTALAN KERÉKPÁRRAL:

- könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezés
- fehér színű fényvisszaverő
- fehér fényű első lámpa
- csengő
- első fék
- 2 db, egy átmérő mentén elhelyezett oldalsó fényvisszaverő
- piros színű fényvisszaverő
- piros fényű első lámpa
- szélességjelző
- fényvisszaverő
- hátsó fék

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kerékpárosok egy része nem az előírásoknak meg-
felelő felszereltségű és műszaki állapotú járművel vesz részt a közúti forgalomban, már-
pedig ez a biztonságos közlekedés egyik legfontosabb alapja.

 SZABÁLYOSAN
A biztonságos közúti közlekedés elengedhetetlen feltétele a közlekedési szabályok pon-
tos ismerete és azok megtartása. A baleseti tapasztalatok alapján sokan kerékpároznak 
ittasan, átlagosan minden negyedik kerékpáros-baleset hátterében az ittasság áll. Sze-
szes ital fogyasztása a kerékpárosoknál különösen veszélyes, figyelembe véve testük 
védtelenségét, sérülési és halálozási kockázatuk átlagosnál magasabb szintjét.

 VÉDŐFELSZERELÉSEKET HASZNÁLVA
Egyre gyakrabban előforduló jelenség, hogy a kerékpáros a gyalogos-átkelőhelyen a 
kerékpárt hajtva halad át. Ez nemcsak szabálytalan, de balesetveszélyes is, ezért a ke-
rékpárosnak, ha a közúti jelzésből más nem következik, a kerékpárról le kell szállnia és 
azt tolva - a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint - kell az úttesten 
áthaladnia.
Kerékpárral közlekedve különösen fontos a láthatóság, a fényvisszaverő mellény hasz-
nálata nemcsak hasznos, de némely esetben kötelező is. A kerékpáros-fejvédő sisak, a 
könyök- és térdvédő, a kesztyű, a zárt cipő a passzív védelmi eszközök közé tartoznak, 
a baleseti sérülések súlyosságát enyhítik. Kutatások igazolják, hogy baleset esetén a 
fej- és agysérülés kockázata csaknem a felére csökken, ha a kerékpáros fejvédő sisakot 
visel. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy a fejvédő jó állapotú és megfelelően rögzített 
legyen, hiszen ezek nélkül védelmi funkcióját nem képes ellátni.
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 MOTOROZZON MEGFONTOLTAN
A motorosokat érintő balesetek több mint fele a motorkerékpár vezetőjének hibájára 
vezethető vissza. A motorosbalesetek jellemző okai között vezető helyen áll a sebesség 
nem megfelelő alkalmazása, de a kanyarodási szabályok megsértése, valamint a figyel-
metlenül, szabálytalanul végrehajtott előzés is számos baleset forrása.

 FOKOZOTT FIGYELEMMEL
Mindig számítani kell arra, hogy bármelyik pillanatban hirtelen kell fékezni, esetleg vész-
fékezés közben ki is kell valamit kerülni. A helyes követési távolság megválasztása igen 
fontos, de emellett mindig úgy kell motorozni, hogy legyen menekülő-útvonal. Hirtelen ve-
szélyhelyzet esetén nem az akadályt kell nézni, hanem a menekülő-útvonalat kell keresni.

 FELKÉSZÜLTEN
A motorkerékpárok közlekedésben való részvételének is alapfeltétele a műszakilag ki-
fogástalan állapotú jármű és a vezető felkészültsége a motorozásra. A baleseti okok 
között számtalan esetben érhető tetten a vezetéstechnikai ismeretek és a gyakorlat 
hiánya, ezért mindenki kellően felkészülten, valamint műszakilag felkészített motorral 
közlekedjen.A vezetéstechnika továbbfejlesztésének fontossága megkérdőjelezhetetlen. 
A járművezető-képzés ideje alatt lehetetlen valamennyi forgalmi szituációval találkozni, 
a veszélyekkel szembesülni, azok elkerülését elsajátítani. Ezért a biztonságos motorke-
rékpározás további ismeretek megszerzését, a gyakorlati fogások készségszintre való 
fejlesztését teszi szükségessé. Különösen indokolt a korábban megtanultak átismétlé-
se, a vezetéstechnikai ismeretek továbbfejlesztése tavasszal, a motorkerékpáros sze-
zon megkezdése előtti időszakban. Napjainkban több professzionális motorkerékpáros 
vezetéstechnikai tanfolyam közül lehet választani Magyarországon. Vezetéstechnikai 
továbbképzéseken való részvételre nemcsak a kezdőknek, hanem a rutinosabb motor-
kerékpárosoknak is szükségük van.

 MEGFELELŐ  VEDŐFELSZERELÉSBEN
A kétkerekű motoros járművel utazók baleseti kockázata átlag feletti. Ennek oka, hogy 
a gépkocsikban lévő passzív biztonsági megoldások a motorkerékpárosokat nem vé-
dik, így közlekedési baleset esetén testük közvetlen fizikai behatásoknak van kitéve. 
Ezért motorozás közben mindig megfelelő védőfelszerelést kell viselni, és fontos a zárt 
ruházat is. Az élénk színű bukósisak, motorosruha és -csizma nemcsak könnyebben 
észrevehetővé teszi a motorost a közlekedés többi szereplője számára, de egy esetlege-
sen bekövetkező balesetben a súlyos sérülések kockázatát is csökkentik. (A balesetben 
földhöz csapódott bukósisakot minden esetben le kell cserélni, még akkor is, ha kívülről 
nem látszik sérülés, mert az ütéselnyelő réteg többé már nem képes ellátni a feladatát.)
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A FÁRADTSÁG OKA SOKSZOR AZ ÉLETMÓDBAN, ILLETVE A MUNKAKÖRÜLMÉNYEKBEN 
KERESENDŐ, DE BETEGSÉGEK VELEJÁRÓJA IS LEHET. A FÁRADTSÁGNAK SZÁMOS OKA LEHET, 
MINT PÉLDÁUL:

• alváshiány, kialvatlanság,
• hosszan tartó munkavégzés,
• tartós járművezetés, 
• huzamosabb ideig tartó utazás (vonat, repülőút stb.), 
• rendszertelen munkabeosztás,
• változó (éjszakai és nappali) műszakokban 
 való munkavégzés,
• stressz, feszült idegállapot,
• nehéz (zsíros, kalóriadús) ételek fogyasztása,
• túlsúly, alultápláltság (ideérve az intenzív diétát is), 
• folyadékhiány,
• levegőhiányos térben tartózkodás (a jármű utastere, 

vagy a vezetőfülke is lehet ilyen, ha pl. a szellőzés 
huzamosabb ideje belső cirkulációra van állítva), 

• éjszakai társas élet (partik, bulik), 
• betegségek (pl. obstruktív alvási apnoe), stb.

Kutatási adatok és a közúti balesetek tapasztalatai alapján a járművezetők kora hajnal-
ban, valamint kora délután a leginkább hajlamosak arra, hogy fáradtságuk miatt figyel-
metlenebbé váljanak, elbóbiskoljanak, vagy elaludjanak. 

Az elalvásos balesetek előfordulási gyakorisága általában összefüggést mutat a napi bi-
ológiai teljesítőképesség minimumaival. Eszerint az általános napi teljesítő képesség mi-
nimuma nappal 14 és 15 óra között, éjfélt követően pedig 02-04 óra között van. Hajnali 3 
órakor teljesítőképességünk mindössze 5%-ával rendelkezünk, míg a legnagyobb telje-
sítményekre reggel 8-9 óra, valamint 18 és 20 óra között vagyunk képesek (forrás: "Sicher 
unterwegs in Hessen'; Landesverkehrswacht Hessen, Frankfurt am Main). 

A fáradt állapotban történő járművezetés kivétel nélkül minden járműkategória esetében 
létező problémát jelent (kerékpárosoknál, segédmotoros-kerékpárosoknál, gépjárműve-
zetőknél és az egyéb járművek vezetőinél egyaránt), bár kétségtelen, hogy a cselekmény 
veszélyességének mértéke közúthasználónként eltér. Ezen a területen legkevésbé az ál-
lati erővel hajtott járművek vezetői vannak veszélynek kitéve (hiszen a ló magától is ha-
zahúzza a szekeret), míg egy kamion, vagy veszélyes árut, például üzemanyagot szállító 
jármű vezetőjének figyelmetlensége, vagy elalvása nagyon könnyen közúti tragédiák, 
halálos tömegszerencsétlenségek forrása lehet. 

A fáradtan, illetve kimerült állapotban történő járművezetés egyike a legveszélye-
sebb, s leginkább alulértékelt baleseti kockázatoknak. 

A járművezetés alapvető személyi feltétele, hogy mindenkor a jármű biztonságos vezetésére 
képes állapotban legyünk. Ezt határozza meg a közúti közlekedés szabályairöl szóló 1/1975 
(11.9.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban KRESZ) a 4. § (1) bekezdés b/pontjában: 
,,Járművet az vezethet, aki a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van". 

A tényállás nem csak azt jelenti, hogy nem fogyaszthatunk szeszes italt, vagy bódító 
hatású szert (utóbbiakhoz értve bizonyos gyógyszereket, pl. erős nyugtatókat, vagy a jár-
művezetéssel össze nem egyeztethető más készítményeket) a vezetés megkezdése előtt, 
és alatt. Biztonságunk érdekében ugyanis az is nagyon fontos, hogy ne legyünk ingerült, 
ideges (azaz pszichésen alkalmatlan) állapotban, továbbá ne üljünk fáradtan, kialvatlanul, 
kimerült állapotban, vagy éppen éhesen, ill. szomjasan a kormány mögé. 

Sokan nem is sejtik, de a fáradtság az egyik legnagyobb közlekedésbiztonsági kockázat, 
hatása - kimutathatóan - a szeszes italtól befolyásolt állapottal mutat hasonlóságokat. A 
fáradt vezető csak korlátozottan képes (vagy szélsőséges esetben teljesen képtelen) a 
jármű biztonságos vezetésére, hiszen az információk észlelésének, valamint a veszélyek 
elhárításának képessége radikálisan lecsökken. Kutatásokon alapul az az álláspont, mely 
szerint több mint hatszoros a baleseti kockázat növekedése akkor, ha fáradtan veszünk 
részt a közúti forgalomban (forrás:"Driver fatigue and road accidenst'; The Royal Society 
for the Prevention of Accidents, February 2001 ). 

A fáradtság fogalma nehezen definiálható, hiszen összetett jelenségről van szó, amely 
számos okra vezethető vissza. Ezen túlmenően a fáradtság megnyilvánulási formája, ha-
tása meglehetősen változatos, továbbá szubjektív jellegű, hiszen mindenki másként éli 
meg. Mégis összefoglalóan: a fáradtság nem más, mint a test válasza a folyamatos fizikai 
és mentális igénybevételre, vagy az alváshiányra. 

Egyes felmérések szerint az európai polgárok nem kevesebb mint 38%-a alvászava-
rokban szenved, ami hűen jelzi a probléma méreteit, hiszen az érintettek- valamilyen 
úthasználói minőségben - rendszeres résztvevői a közúti forgalomnak.

(forrás: ,,Drowsy Driving'; Univ-Prof. Manfred Waltz, State Menta/ Clinic of Graz, 2007). 

ÉVE

NE VEZESS FÁRADTAN!
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A kerékpárosoknál és az egy nyomon haladó motoros járműveknél a fáradtság gyakran 
áll az olyan úgynevezett magános (egy járműves) balesetek hátterében, mint például az 
árokba borulás, fának vagy kerítésnek hajtás, illetve a külső, valószínűsíthető ok nélküli 
elcsúszás, elesés. A fáradt vezetők által okozott baleseteket magas fokú látencia jellem-
zi. A balesetek vizsgálata során nyert tapasztalatok azt mutatják, hogy a járművezetők 
általában nem ismerik be, hanem kifejezetten tagadják a balesetkori fáradtság, ill. az el-
alvás tényét. Ennek oka, hogy a járművezetés fáradt állapotban nem enyhítő, hanem el-
lenkezőleg, súlyosbító körülményként értékelendő, s szigorúbb szankció alkalmazásával 
járhat. A fáradt járművezető - más, a balesethez közvetlenül vezető szabályszegés elkö-
vetése (pl. az elsőbbségadásra vonatkozó szabályok megsértése) mellett - azt ismerné 
el, hogy tudatosan megszegte a KRESZ korábbiakban már említett 4. § (1) bekezdésé-
nek b/ pontját, biztonságos közlekedésre alkalmatlan állapotban vett részt a forgalom-
ban, s ennek tényét a büntetési tétel mértékének megállapításakor figyelembe veszik.

Napjaink egyik fontos feladata visszaszorítani a fáradtságra visszavezethető balesetek 
számát, továbbá tudatosítani a járművek vezetőiben a fáradtság kiemelt közlekedésbiz-
tonsági kockázatát, rendkívüli és sokak által alábecsült veszélyeit. Utóbbi elsősorban a 
gépjárművezető képzés rendszerének kiegészítésével, a biztonság-szemléletű képzés-
sel, valamint a prevenció eszközeivel érhető el. Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési 
Bizottság az elmúlt években több olyan közlekedésbiztonsági kampányt folytatott, me-
lyek az elalvásos balesetek megelőzésére, a fáradtan történő járművezetés visszaszorí-
tására irányultak. Ám, mint azt jól tudjuk, a közlekedésben minden az emberi tényezőn, 
az adott közlekedő (járművezető) akaratán, döntésén múlik.

ÉVE

BALESETMENTES KÖZLEKEDÉST KÍVÁN 
AZ ORFK-ORSZÁGOS 

BALESETMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG!
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A KAMPÁNYRÓL HÍREK TÁPLÁLKOZÁS JÓ GYAKORLATOK PÁLYÁZATOK

TANULÓKNAK PEDAGÓGUSOKNAK SZÜLŐKNEK KÖZÉTKEZTETŐKNEK ÖNKORMÁNYZATOKNAK

MEROKANAL.HU
ISMERETTERJESZTŐ PORTÁL AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁSÉRT A KÖZÉTKEZTETÉSBEN

É L J  K Ö N N Y E B B E N !

Az étkeztetésben érintettek számára 
sokszínű tájékoztató oldal, kattintson 

rá, nézze meg!

ÉLELMISZER, 
NEM GYÓGYSZER

Az étrend-kiegészítők széles körben árusíthatók: élelmi-
szerüzletekben, drogériákban, gyógyszertárakban és az 
interneten is. 

Tabletta, kapszula, por, folyadék (illetve egyéb adagolható) 
formában egyaránt forgalomban vannak étrend-kiegészítők.

A szokásos étrend kiegészítésére szolgálnak, nem helyet-
tesítik a változatos, kiegyensúlyozott táplálkozást és nem 
alkalmazhatók betegségek megelőzésére, gyógyítására.

Az étrend-kiegészítők címkéjén és reklámozásakor tilos 
a terméknek betegséget megelőző vagy gyógyító hatást 
tulajdonítani.

Az étrend-kiegészítőket forgalmazás előtt nem kell engedélyez-
tetni, csak a termék forgalmazását kell bejelenteni az Országos 
Gyógyszerészeti  és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek.

A készítmény címkéjén szerepelnie kell az étrend-kiegé-
szítő megnevezésnek.

A termékeken kötelező feltüntetni – többek között –  
az összetételt, az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget, 
valamint a tápanyagok, élettani hatással rendelkező anya-
gok mennyiségét a javasolt napi adagra vonatkoztatva.

Vásárláskor, illetve a fogyasztás megkezdése előtt min-
den esetben olvassa el az étrend-kiegészítők címkéjén 
lévő információt!

A bejelentett étrend-kiegészítők listája elérhető az OGYÉI honlapján: www.ogyei.gov.hu

Néhány fontos tudnivaló az étrend-kiegészítőkről

Mi az étrend-kiegészítő?
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https://www.valodigyogyszertar.hu

Kezdőoldal | Termékek | Üzletszabályzat | ÁSZF | Fizetési feltételek | Adatvédelmi nyilatkozat

ún. nem szteroid gyulladásgátló szer.
Fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő 
és lázcsillapító hatással rendelkezik. 

Vény nélkül kapható gyógyszer

IGAZI GYÓGYSZER

Ár: 2 354 Ft

Speciális - gyógyászati célra szánt 
- tápszer, csecsemők vashiányos állapota 
esetén, 4 hónapos kortól. Vasat, B1-, 
B6- és B12-vitaminokat tartalmazó 
speciális, gyógyászati célra szánt tápszer.

1995 Budapest, Valódi utca 5., 
Telefon: +36 1 5896 7896
e-mail: patikus@valodigyogyszertar.hu

Speciális gyógyászati célra szánt tápszer

HATÉKONY CSEPPEK

Ár: 1 647 Ft

Olyan komplex termék amely 
vitaminok mellett számos ásványi 
anyagot és nyomelemet tartalmaz.

Étrend-kiegészítő

MULTIVITAMIN

Ár: 1 273 Ft

Betegtájékoztató 

A kockázatokról és mellékhatásokról 
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy 
kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

FIGYELEM!

VALÓDI
Gyógyszertár

VALÓDI
Gyógyszertár

VALÓDI
Gyógyszertár

Honnan tudjuk, hogy megbízható 
helyről vásárolunk?

Internetes gyógyszervásárlás

Az ilyen oldalakon forgalmazott termé-
kek reklámjai 
• nem félelemkeltőek
• nem ígérnek biztos gyógyulást
•  nem hivatkoznak tudós vagy egész-

ségügyi szakember ajánlására

Gyógyszer esetében mindig feltüntetik 
„A kockázatokról és mellékhatások-
ról…” kezdetű figyelmeztető szöveget.

Részletes tájékoztatások a fizetési 
feltételekről, adatvédelmi szabályok-
ról, stb.

Mindig pontosan megjelölik, hogy a 
reklámozott termék minek minősül. 
Magyarországon legálisan a  gyógy-
szerek közül kizárólag a vény nélküliek 
kaphatók az interneten. 

A webárusító hely „mögött” valódi pati-
ka áll, melynek elérhetőségét részlete-
sen megadják.

Ez a kattintható logó azonosítja a legá-
lisan működő internetes gyógyszerfor-
galmazó helyeket. A logóra kattintva 
a hatóság nyilvántartása töltődik 
be, amiben szerepelnie kell az adott 
gyógyszertárnak.

Magyarországon interneten keresztül 
gyógyszert csak létező, közforgalmú 
gyógyszertárak forgalmazhatnak.

Internetes valódi gyógyszervásárlás 2.indd   1 2019. 02. 04.   10:39:09

http://www.csudaszer.com

CSUDASZER
Liposzómás mikroterjedésű szövetek mélyreható
energetizálásával detoxikál, méregtelenítés 
sejtszintű szomjúság antioxidánsok szabadgyökök 
paraziták elleni védekezésben kiváló.

Nem Béla   Nagyon erősen hullott a hajam. Ez már a 4. nap a 
CSUDASZER fogyasztása után jelentősen csökkent és 1 hét alatt 
teljesen megszűnt! Nagyon boldog vagyok.

Fiktív Henrietta   Remélem, hogy minél több beteg megtudja a 
CSUDASZER hatását. Ez tényleg jó hatású az apám számára, és 
segített neki 25 év után injekciók, műtét, kórház nélkül.

Nemlétező Pál   Eleinte szkeptikus voltam, feleségem hallott a 
CSUDASZER-ről egy kollégájától, és beletelt egy év hogy meggyőzzön,
hogy próbáljam ki. De tényleg segített!  2 hónapja használom. 

Sosemvolt Éva   Csak próbáld ki! Ne legyél szkeptikusak az új 
dolgokra ... majdnem az életembe került! A CSUDASZER engem 
újjászületetté tett, én csak azt mondom köszönöm!

ARNAQUE Ltd.
9, Avenue Populaire Républicaine, Mahe, Seychelle-szigetek

Az orvosok megdöbbentek! 

Nincs mellékhatása, mert természetes!

Dr. Med. Univ. Hans Nichtvorhanden

ÓRA PERC MÁSODPERC

MEGVESZEM!

ÓRA PERC MÁSODPERC

MEGVESZEM!

A gyógyszerlobbi titkolja, hogy 
a CSUDASZER gondosan válogatott növényi 
hatóanyagok kompozíciója, ami – szinergikus 
működése révén – intenzíven redukálja 
a zsírszövetet koncentrált aktív 
hatóanyagait és olajos réteggel vonja 
be a gyomor receptorait.

A luxemburgi Inexistant Tudományegyetem professzora

Korlátozott számú akciós csomagok: 15
Jelenleg 86-an látogatják oldalunkat

50% árengedmény
37 000 HUF helyett
MOST 18 500 HUF!

Fizessen utánvéttel készpénzben!

Internetes gyógyszervásárlás

A megtévesztés gyakran 
alkalmazott elemei digitális térben

Sokféle, egymástól különböző betegség 
kezelésére alkalmazható „orvosság”. 
Túlzó állítások, áltudományos magyará-
zatok, semmitmondó szövegek. Ezeken 
az oldalakon nagy hangsúlyt fektetnek 
arra, hogy a betegség és a reklámozott 
termék „jótékony” hatásairól részletes 
felvilágosítást adjanak. Az összetevők 
megnevezésénél gyakran ismert gyógy-
növények szinonim neveit használják 
egzotikusságot sugallva. Helytelen 
nyelvtani alakok utalhatnak automatikus 
fordító használatára.

Agresszív, azonnali vásárlásra ösztön-
ző üzenetek, képek.

Agresszív, azonnali vásárlásra ösztön-
ző üzenetek, képek.

Fiktív szakértő, ismeretlen orvos 
(képügynökségi fényképpel) hivatkozik 
a szerrel végzett csodálatos hatások-
ra, kiemelkedő eredményeire, nem 
létező tanulmányokra utalva. 

„Eredetiséget” igazoló áltanúsítványok 
fényképei. Fiktív nyilvántartási szá-
mok.

Vásárlói vélemények – nem létező 
emberek beszámolói sikereikről, cso-
dálatos gyógyulásaikról képügynöksé-
gektől vásárolt fényképekkel keltve a 
valódiság látszatát.

Nem biztonságos fizetési módszer 
vagy utánvétes küldemény, hogy ne 
legyen nyoma a tranzakciónak.

Kontakt információ: nincs kapcsolat-
tartó személy, csak külföldi, gyakran 
tengerentúli címek vagy postafiók.
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap
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Gabonák, kenyerek, 
pékáruk, tészták

Zöldségek 
és gyümölcsök

Tej, tejtermékek, 
húsok, halak, tojás

MIN. 2 LITER

Táplálkozási ajánlás időseknek
Ebben segít az egészséges táplálkozás
‣  növeli az egészségben eltöltött életévek számát

‣  csökkenti az elhízás, túlsúly, cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, 

daganatos és egyéb krónikus betegségek kockázatát

‣  segít elkerülni a betegségek súlyosbodását

‣  gyorsítja a felgyógyulást

Ismerje meg az OGYÉI új táplálkozási ajánlását!

‣  Étkezzen 2-4 óránként, naponta 5-ször.

‣  A reggelihez, ebédhez, vacsorához lehetőleg minden 

élelmiszercsoportból válasszon összetevőket.

‣  Tízóraira és uzsonnára egyen kevesebbet, mint 

a főétkezésekkor, de a vízivásról ekkor se feledkezzen el.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Az egészséges táplálkozás 
8 alapszabálya időskorban
1. Energiaegyensúly
2. Zöldség, gyümölcs, minden nap
3. Teljes értékű gabona, minden nap
4. Állati eredetű fehérje (hal, hús, tojás, tej, tejtermék), lehetőleg minden főétkezéskor
5. Tej, tejtermék minden nap
6. Napi 2 liter folyadék
7. Kevesebb só, hozzáadott cukor és telített zsír
8. Változatosság, idényszerűség, helyi termékek előnyben részesítése

Keresse fel az OGYÉI weboldaldalát, ahol bővebb információkat, 
további tippeket, receptötleteket talál:
www.merokanal.hu/60pluszegeszseg

Testsúlya optimalizálásához, a kiegyensúlyozott étrend kialakításához kérjen tanácsot kezelőorvosától, dietetikustól, 
hogy étrendje tartalmazza a fontos tápanyagokat. Különösen fontos ez betegség, ételallergia vagy -intolerancia és 
csökkent étvágy esetén.

Mozogjon mindennap! 
Végezzen aktív testmozgást az egészségi állapotnak megfelelően (pl. napi 30 perc séta vagy izomcsoportokat dolgoztató 
torna hetente legalább 3x). Ha eddig nem mozgott rendszeresen, egyeztessen kezelőorvosával.

A rendszeres testmozgással
‣  javítható az egészségi állapot, az emésztés, a keringés, légzés, az idegrendszer működése
‣  csökkenthető a betegségek kialakulásának, a túlsúlynak és az elhízásnak a kockázata
‣  megfelelő fehérjebevitel mellett mérsékelhető az időskori izomvesztés, ezáltal az esések, törések kockázata is. 

Az OGYÉI új, időseknek szóló nemzeti táplálkozási ajánlása a Széchenyi 2020 program-
ban megvalósuló EFOP-1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú, Komplex egész-
ségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás területén című 
kiemelt projekt, T02 Kardiovaszkuláris és onkológiai kliensutak mentén idősek helyes 
táplálkozási szokásainak fejlesztése nevű munkacsomagban zajló munka eredménye.

|
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Őrizze meg egészséges testsúlyát 
azzal, hogy változtat a táplálko-
zási szokásain!

Tudjon meg többet! Látogasson el 
a merokanal.hu weboldalra!

Az öregedés normális biológiai folyamat. A szervezet működése ilyen-
kor megváltozik, lelassul. 60 éves kor felett gyakran alakul ki túlsúly. 
Ez növeli többek között a cukorbetegség, a daganatos, valamint 
a szív-érrendszeri betegségek kockázatát.

MEROKANAL.HU
É L J  K Ö N N Y E B B E N !

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Az öregség nem betegség

56%

Túlsúly és elhízás aránya
60 éves kor alatt

Túlsúly és elhízás aránya
60 éves kor felett

80%
Jelen szórólap az EFOP-1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú, Komplex 
egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és gyógyszerfogyasztás 
területén című kiemelt projekt, T02 Kardiovaszkuláris és onkológiai kliensutak 
mentén idősek helyes táplálkozási szokásainak fejlesztése munkacsomagban 
zajló munka eredménye.

Forrás: OTÁP 2009, 2014
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Elérhetőségek elektronikus úton

Integrált Jogvédelmi Szolgálat weboldala: www.ijsz.hu

Betegjogi képviselők: www.ijsz.hu/kepviselok1.html

IJSZ Központi Panasziroda e-mail címe: ijsz@ijsz.bm.gov.hu

Elérhetőségek telefonon

Integrált Jogvédelmi Szolgálat központ: 06-1-8969-000

Betegjogi képviselők: www.ijsz.hu/kepviselok1.html

IJSZ Központi Panasziroda zöld száma: 06-80-620-055

BELÜGYMINISZTÉRIUM
KÖZNEVELÉSI ÁLLAMTITKÁRSÁG
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Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Egy új, államilag garantált védjegy segíti 
ezentúl a tudatos vásárlói döntést. A Kor-
mány 2019-ben életre hívta a Kiváló Minő-
ségű Élelmiszer értékteremtő védjegyrend-
szert, amely valódi garanciát jelent és hiteles 
információt nyújt a vásárlóknak a kiemel-
kedő minőségű, biztonságos termékekről. A 
védjegy használata pedig presztízst jelenthet 
a kimagasló minőségű élelmiszereket előállí-
tók, forgalmazók számára.

A kiélezett piaci versenyben az élelmiszer- 
előállítók és -forgalmazók elkerülhetetlenül 
szembesülnek a minőség fogalmával. A vásár-
lók láthatóan nemcsak azokat a termékeket 
keresik és részesítik előnyben, amelyek ára 
kedvező, hanem törekednek a biztonságos és 
minőségi élelmiszerek fogyasztására.
A Kiváló Minőségű Élelmiszer védjegy több-
lépcsős rendszer, amelyben az egyes szintek 
– Alap és Arany Fokozat – egymásra épül-
nek. Bízunk benne, hogy hamarosan számos
KMÉ-védjeggyel ellátott termékekkel találkoz-
hatunk az üzletek polcain.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(Nébih) számára a minőség és a biztonság el-
kerülhetetlenül összefonódott szempontok, 
hisz napjainkban alapfeltétel az élelmiszerbiz-
tonság, míg egyre növekvő társadalmi elvárás 
a kiváló minőség.

A Nébih szakmai tudásának legjavát adta a 
Kiváló Minőségű Élelmiszer védjegyrendszer 
megalkotásához, és segíti annak sikeres mű-
ködtetését. Ahhoz, hogy egy vállalkozás, élel-
miszergyártó vagy -forgalmazó terméke visel-
hesse a KMÉ-védjegyek valamelyikét, komplex 
feltételrendszernek kell megfelelnie. A KMÉ 
Arany Fokozatú védjegy használatára csak az-
zal a termékkel pályázhatnak, amelyik a Nébih 
által koordinált Termékmustrán, a legjobbak 
között szerepel. A Termékmustra tehát a KMÉ 
Arany Fokozatú védjegy elnyerésének kihagy-
hatatlan lépcsőfoka. A következő esztendők-
ben számos termékkategóriában keressük 
majd a legkiválóbb termékeket.
A 2019-es tejföl Termékmustra után idén más 
tejtermékek versenye is megvalósul. Fogyasz-
tói tej és tejföl termékekkel pedig már lehet 
pályázni a Kiváló Minőségű Élelmiszer véd-
jegyrendszer Alap Fokozatára.

További információ a kme.hu weboldalon  
található.

Kiváló Minőségű 
Élelmiszer (KMÉ) az új 
hazai védjegyrendszer
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Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A Nébih „Ételt csak okosan!” elnevezésű 
szemléletformáló programjának célja, felhív-
ni a lakosság figyelmét arra a tényre, hogy 
tudatos odafigyeléssel megelőzhető az élel-
miszer eredetű megbetegedések 70%-a. Idén 
a háztartási élelmiszerbiztonság és élelmi-
szerhigiénia jelentőségére hívja föl a fogyasz-
tók figyelmét a kampány. A „#hűtőkihívás” 
mostantól egészen az év végéig fut azzal a 
céllal, hogy a hűtőszekrények tudatosabb 
használatával a háztartásokban is elősegítse 
az élelmiszerbiztonság és az élelmiszerhigié-
nia fokozását.

Magyarországon becslések szerint évente 
több mint 3 millió ember betegszik meg élel-
miszer eredetű megbetegedésekben, melynek 
70%-a háztartásokban történik, az élelmisze-
rek nem megfelelő tárolása, feldolgozása so-
rán. Az ilyen jellegű megbetegedések évente 
több milliárd forint kiesést okoznak az állam-
nak. Ugyanakkor a megbetegedett emberek 
alig 10%-a fordul orvoshoz, pedig az összes 
beteg körülbelül 15%-a kórházi ápolásra szo-

rul. Ez a szám egy kis odafigyeléssel, a higiéniai 
szabályok betartásával, valamint a megfelelő 
konyhatechnológiai ismeretek birtokában, je-
lentős mértékben visszaszorítható.

Tudatos vásárlók vagyunk?
Mindennapi teendőink között sokszor nem 
jut elég idő az élelmiszerek bevásárlására, 
ezért gyakran rohamtempóban vásárolunk. A 
tudatos vásárlás már a konyhában, a fejünk-
ben elkezdődik. Nem kevés pénzt és időt lehet 
megtakarítani úgy, hogy ha tudatosan előké-
szítjük, mi is kerüljön majd a kosarunkba és 
az asztalunkra.

Mire jó a bevásárlólista?
A bevásárlólista a régi idők óta bevált és na-
gyon hasznos vásárlás kelléke. Indulás előtt 
még otthon érdemes végiggondolni, mit sze-
retnénk a héten enni (reggeli, ebéd, vacsora), 
és kizárólag ezeket, az ezekhez szükséges alap-
anyagokat írjuk fel a listánkra. Miért? A lista 
segítségével vásárlás közben tudjuk magunkat 
emlékeztetni arra, hogy valóban mire is van 
szükségünk. Így egyrészt nem kell naponta 
üzletekbe szaladgálni egy-egy elfelejtett alap-
anyagért, másrészt kizárólag olyan élelmisze-
rek kerülnek a kosarunkba, amikre valóban 
szükségünk van, ezáltal pedig mi magunk is 
tehetünk az élelmiszerpazarlás ellen. 

Milyen táskát vigyünk magunkkal?
Mind praktikusságból, mind környezetbarát 
szempontból érdemes már bevásárlás előtt 
gondoskodni megfelelő mennyiségű és minő-
ségű szatyorról, táskáról. Itt fontos szempont 
az élelmiszerek elkülönítése, a megfelelő hű-
tés, és a tisztaság. 
A bevásárlólistánkra felkerülnek olyan élel-
miszerek, amiket nem szükséges hűtve tárol-

Alakítson ki helyes vásárlási 
szokásokat, és tudjon meg többet 
a biztonságos ételkészítés 
szabályairól!

ni (pl. alma, mogyorókrém, kenyér), illetve 
hűtést (pl. sajt, tej) vagy fagyasztást (pl. hal-
rudacska, jégkrém) igénylő élelmiszerek is. 
Indulás előtt érdemes gondoskodni hűtőtás-
káról is, amiben a bevásárlás után a hűtött és 
fagyasztott termékek hazaszállíthatók anélkül, 
hogy azok felmelegednének, kiolvadnának. 
Ezáltal megakadályozható, hogy a szabad 
szemmel láthatatlan, de egészségünkre ár-
talmas mikrobák elszaporodjanak az élelmi-
szerekben. Erre a nyári melegben fokozottan 
ügyelni kell! Miért? A felengedett élelmiszer 
visszafagyasztása élelmiszerbiztonsági okok-
ból nem ajánlott.
Ügyelni kell arra is, hogy a különböző tiszta-
ságú élelmiszereket elkülönítve tudjuk majd 
bepakolni, pl. tojást, zöldséget vagy nyers húst 
ne tegyünk a kenyér mellé. Miért? A nyers, 
tisztítatlan élelmiszerek felületén betegséget 
okozó mikrobák lehetnek jelen, amik ha rá-
kerülnek a kenyérre és megesszük, betegséget 
okozhatnak. Jó tanács! Használhatunk eltérő 
színű táskákat a különböző élelmiszerekhez, 
pl. piros színűt a nyers húsokhoz; zöldet a 
zöldségekhez, gyümölcsökhöz; kéket a hűtött, 
fagyasztott élelmiszerekhez stb. Akik autóval 
járnak bevásárolni, választhatják azt a jó meg-
oldást is, hogy a bevásárlókocsit az autóig 
tolják, és ott a csomagtartóban dobozokba, 
kinyitható kosarakba rendezik az élelmiszere-
ket.
A bevásárlótáskák legyenek könnyen tisztít-
hatók, tisztántarthatók. Bevásárlás után min-
dig szárítsuk, szellőztessük ki azokat. Gyakran 
mossuk, amennyiben anyaguk engedni, va-
saljuk is ki. A táskákat tartsuk tiszta, száraz 
helyen. Miért? A kicsepegő húslében és az 
élelmiszerek csomagolásán betegséget okozó 
mikrobák lehetnek jelen, amik a két vásárlás 
között eltelt időszakban elszaporodhatnak és 
keresztszennyeződéshez, megbetegedésekhez 
vezethet.
Törekedjünk arra, hogy tartós, összecsukható/
hajtható, újrahasznosított táskákat, szatyro-

kat szerezzünk be és mindig legyenek nálunk, 
így nem kell a boltban minden bevásárlásnál 
nejlon- vagy papírzacskót vennünk. Ezzel is 
hozzájárulhatunk a környezet védelméhez.

Hol vásároljunk?
Bevásárlólistával és táskákkal a zsebünkben 
indulhatunk is! Hogy hova? Mindig csak meg-
bízható üzletbe, piacra! Soha ne vásároljunk 
ellenőrizetlen helyen, alkalmi vagy utcai árus-
tól zöldséget, édességet se. Az élelmiszerbol-
tokat a hatóságok is ellenőrzik, azonban az 
igazi visszajelzést a vásárlótól kapják, aki a 
pénztárcájával szavaz arról, életben marad-
jon-e a vállalkozás. A vásárló nem lát be a szín-
falak mögé, de sok apró jelből tájékozódhat, 
és eldöntheti, megveszi-e az élelmiszert. 
Figyeljünk például arra, milyen az üzlet tiszta-
sága, az árutárolás rendje, az eladók ruházata. 
Ha nincs minden rendben, forduljunk ki on-
nan. Ilyen helyen az élelmiszerekre sem fordí-
tanak több figyelmet.

Tippek!

9 Éhesen soha ne menjen vásárolni!
9 Készítsen bevásárlólistát!
9 Vigyen magával többször használatos

szatyrokat, hűtőtáskát!
9 Rendszeresen tisztítsa bevásárlószaty- 

rait, táskáit!
9 Csak megbízható helyen vásároljon!

Ne vásároljon ismeretlen eredetű élelmi-
szert!

9 Ha szüksége van olvasáshoz szemüvegre,
vigye azt is magával, hogy el tudja olvasni 
az élelmiszerek jelölését.

Úton hazafelé
Érdemes már a futószalagra is olyan sorrend-
ben kitenni a termékeket, ahogy a zacskókba, 
kosarakba fognak kerülni, időt takarítunk 
meg, nem nyomódik össze semmi és nem 
tartjuk fel a sort sem. 
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Vásárlás után, a szatyrokba, táskákba pakolás-
kor is figyeljünk az elkülönítésre. A nyers hús 
és a tojás ne érintkezzen zöldséggel vagy gyü-
mölccsel, ezáltal megelőzve a keresztszennye-
ződést. Zöldséget, gyümölcsöt, tojást, üveges 
ételeket érdemes kosárba tenni, nehogy meg-
nyomódjanak, eltörjenek. Zacskós vagy dobo-
zos tartós termékeket (liszt, cukor, rizs, lencse, 
bab, tej stb.) rakhatunk kosárba, zacskóba, mi-
vel csomagolásuk biztonságos, így bármiben 
haza tudjuk vinni ezeket. Hűtőakkuval ellátott 
hűtőszatyor, hűtőtáska minden olyan esetben 
legyen nálunk (de főleg a nagy nyári meleg-
ben), amikor húst, halat vagy mélyhűtött árut 
vásárolunk, így tartva fenn a hűtőláncot.

Mindig különítsük el a vegyszereket az élelmi-
szertől! Előre összecsomagolt termékeket (pl. 
kartonos tej, fóliázott ásványvíz, rekesznyi sör) 
már ne tegyük további zacskóba, hiszen feles-
leges, van kialakított fogantyújuk. Húzós kis-
kocsinál és hátizsáknál az elrendezés nagyon 
fontos: alulra tegyük az erősebb csomagolású 
termékeket, dobozokat és egyre feljebb halad-
va a puhább, érzékenyebb élelmiszerek kerül-
jenek. Tehát a tojásokra, vagy friss barackokra 
ne tegyük rá a dobozos tejeket! 

Ha kocsival szállítjuk haza a bevásárolt élelmi-
szereket, ügyeljünk arra, hogy a csomagtartó-
ban ne tegyük az élelmiszereket más holmik, 
pl. kerékpár, homokozókészlet, gyerekjáték 
mellé, mert ilyenkor is szennyeződhetnek élel-
miszereink.

Otthoni teendők vásárlás után
Nem is gondolná, hogy ha kézmosás után na-
gyító alatt megvizsgálnánk a kezünket, meny-
nyi minden maradna az ujjaink között vagy 
a csuklóinkon. Hogyan fordulhat ez elő? A 
helyes és alapos kézmosásnak éppúgy meg-
van a maga technikája, mint annak, hogyan 
legyenek egészségesek a fogaink, vagy hogyan 
énekeljünk ki egy tiszta hangot. 

Miért kell kezet mosni?
Az emberi és állati szervezetekben, valamint 
környezetükben szabad szemmel nem látha-
tó mikrobák találhatók. Ezek rákerülhetnek 
a kézre, edényekre, eszközökre, konyhai felü-
letekre is, és az élelmiszerrel szervezetünkbe 
jutva megbetegedést okozhatnak. Néhány 
mikroba, akár több mint három órán keresz-
tül életben maradhat a kezünkön, főleg az 
ideális táptalajt nyújtó körömágyban és a te-
nyér redőiben halmozódhatnak fel. Ezen idő 
alatt kézmosás nélkül mindenen elszaporod-
hatnak, amihez csak hozzáérünk, beleértve az 
élelmiszereket, ételeket is. 

Mikor kell kezet mosni?
Nemcsak a vásárlásból hazatérve, hanem:

• minden WC-használat után,
• minden étkezés előtt és után,
• minden ételkészítés előtt,
• utcáról, iskolából, óvodából vagy ját-

szótérről hazaérve,
• állatok simogatása, gondozása és velük

való játék után,
• köhögés és tüsszentés után,
• bármikor, amikor piszkos lesz a kezünk.

Hogyan kell kezet mosni? 
Kézmosás során fontos a meleg víz és szappan 
használata. Csak sima vízzel történő kézmosás 
nem elegendő, hisz így a kéz felületéről nem 
távolíthatóak el sem a kórokozók, sem egyéb 
szennyeződések. Az alapos kézmosáshoz kb. 
20 másodpercre van szükség. Kézmosás után 
papír kéztörlővel, sokkal hatékonyabban és hi-
giénikusabban távolíthatjuk el a mikrobákat, 
mint textil kéztörlővel. Utóbbin, ha állandó-
an nedves marad, a mikrobák képesek elsza-
porodni és a tiszta kéz megtörlésekor ezek a 
mikrobák rákerülnek a kézre. A kéz szárazra 
törlése ugyanolyan fontos, mint a kézmosás 
maga. Az alapos kéztörlés a baktériumok nagy 
részét eltávolítja a kéz felületéről. Minél szára-
zabbra töröljük a kezünk, annál inkább védve 
vagyunk a kórokozókkal szemben.

Tegye a helyükre a vásárolt élelmiszereket!
Érdemes megjegyezni, hogy akármilyen csábí-
tó is a játszótér, vagy éppen hívnak a barátok, 
vásárlás után minél hamarabb haza kell men-
ni és hűtőbe tenni vagy feldolgozni a hűtést 
(friss húsok, joghurtok, sajtok, felvágottak), 
illetve fagyasztást igénylő, (például jégkrémet, 
előre csomagolt fagyasztott zöldségeket), 
gyorsan romló élelmiszereket. 

Ha hazaért, pakolja el az élelmiszereket a 
megfelelő helyre. Ha bizonytalan abban, hogy 
mely termékek igényelnek hűtést, és melyek 
nem, olvassa el a termékeken található infor-
mációkat. 

Nézze át a hűtő és a kamra tartalmát. Tegye 
előre azokat az élelmiszereket, amelynek kö-
zelebbi a lejárati dátuma, így elkerülheti, hogy 
elfeledkezik róluk és esetleg ki kelljen dobni 
(EBEK elv: először be, először ki).

A hűtő hőfokát rendszeresen ellenőrizzük. 
Akkor hatásos a hűtés, ha a húsokat, tejet 5 °C 
alatt tudjuk tárolni, a zöldségek, gyümölcsök 
számára ennél magasabb (10-15 °C) előnyö-
sebb. A nyers darált húst még aznap készítsük 
el, minél tovább tároljuk, annál veszélyesebb 
lehet. A hűtőbe a termékeket lefedve tegyük 
be (dobozban vagy más csomagolásban) úgy, 
hogy egymást ne szennyezhessék. A tojást is 
így elkülönítve tegyük be, de előre megmosni 
nem kell, és nem is javasolt; ha szükséges, in-
kább felhasználás előtt mossuk meg.

Mit hova kell tenni a hűtőben?
Élelmiszerbiztonsági szempontból minden 
terméknek megvan a maga helye a hűtőszek-
rényben. 

A legfelső polcokra érdemes a dobozokba, 
edényekbe helyezett főtt ételeket, maradék 
ételeket tenni, lehetőleg adagonként. 

A középső polcra kerüljön minden olyan 
élelmiszer, amely teljes felületét csomagolás 
borítja. Ilyen élelmiszerek lehetnek a fogyasz-
tásra kész élelmiszerek, mint például sajtok, 
joghurtok vagy felvágottak.
Az alsó polcra a nyers hús kerüljön, amit fel-
tétlenül be kell csomagolni, vagy dobozba 
kell tenni. Erre azért van szükség, hogy az 
esetlegesen kifolyó húslé ne szennyezze be 
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se a hűtőszekrény polcait, de a hús körül lévő 
élelmiszereket se. Gondoljunk csak bele, ha 
a nyers húst tennénk legfelülre, akkor a leve 
lecsoroghatna egészen az alsó polcig. A nyers 
húson és a kicsurgó húslében pedig súlyos 
megbetegedést okozó mikrobák lehetnek, 
amelyek így rákerülhetnek a már fogyasztásra 
kész élelmiszerekre, s ha ezeket elfogyasztjuk, 
megbetegedhetünk. A nyers húsok mellett itt 
kap helyet még a tojás is, ám a tojást máshol, a 
hűtőszekrény ajtaján, külön erre a célra kiala-
kított helyen is tárolhatjuk.

A fiókokba a zöldségek, illetve gyümölcsök 
kerülhetnek. Ezeket ugyanis mosatlanul kell 
tárolnunk, hogy ezzel is megnövelhessük a 
friss alapanyagok élettartamát. Így azonban a 
felszínükön kórokozó mikrobák fordulhatnak 
elő, mivel föld (például földieper, uborka, bur-
gonya), esetleg szennyezett öntözővíz lehet 
rajtuk (például fejes saláta, paradicsom). A 
fiókokban azonban nem tudnak más élelmi-
szerrel érintkezni, így nem szennyezhetnek be 
se más alapanyagot, se főtt ételt.

A hűtőszekrény ajtaja a már korábban meg-
említett tojások tárolására alkalmas. Emellett 
nagyobb méretű, jól zárható, de szintén saját 
csomagolással rendelkező élelmiszerek kap-
hatnak helyet, mint például a tej, salátaönte-
tek, ketchup vagy gyümölcslevek. 

A kipakolást azokkal az élelmiszerekkel fejez-
zük be, melyeket elegendő a kamra vagy kony-
haszekrény polcain tárolni – tehát a hűtést 
nem igénylő élelmiszerek (kenyér, konzervek, 
csokoládé stb.).
A „Ételt csak okosan!” kampány weboldalán, 
a www.eteltcsakokosan.hu oldalon vala-
mint a www.facebook.com/eteltcsakokosan  
közösségi oldalon az érdeklődők kérdéseiket 
szakértőknek tehetik fel, aktuális és főképp 
hasznos információkat találhatnak az élelmi-
szerbiztonságról. Válogathatnak ínycsiklandó 

receptek közül, amelyek fontos velejárója az 
élelmiszerbiztonsági jó tanács is. Mindemel-
lett hetente megújuló kvízjáték várja a játé-
kos kedvű látogatókat, akik hasznos és ked-
ves ajándékokat nyerhetnek. A rendszeresen 
frissülő hírek rovat mindig aktuális, a Nébih 
tevékenységéhez kapcsolódó információkat 
tartalmaz.

GYEREKEKNEK

Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Egy program az antibiotikumok megőrzé- 
séért és a rezisztencia visszaszorításáért

Az antibiotikumok emberi életek millióit 
mentették már meg. Olyan betegségeket is 
sikerült velük kezelni, amelyek régen gyógyít-
hatatlannak, halálosnak bizonyultak. Most 
képzeljünk el egy olyan jövőt, amelyben az an-
tibiotikumok többé már nem segítenek!

Ez a veszélyes jelenség már most létezik, úgy 
nevezzük, hogy antibiotikum-rezisztencia.

Az antibiotikum-rezisztencia akkor fordul elő, 
ha a betegségeket okozó káros baktériumok 
ellenállóvá válnak a korábban hatékony anti-
biotikumokkal szemben. 

Ha minden a legrosszabb forgatókönyv szerint 
alakul, a jövőben nem marad hatékony anti-
biotikum. Viszont jó hír az, hogy a folyamat 
lassítható, ha körültekintően használjuk az 
antibiotikumokat.

Ezzel az embereket, az állatokat és a kör-
nyezetet egyaránt érintő problémával fog-
lalkozik a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi Hivatal (Nébih) és az Agrárminisztérium 
közös ismeretterjesztő és szemléletformáló 
programja „Meddig hat?” címmel.

A Nébih jelenleg is számos intézkedést hoz az 
antimikrobiális rezisztencia csökkentése érde-
kében. Felügyeli a gyógyszer-engedélyezést és 
biztosítja, hogy csak megfelelő, ellenőrzött, 
biztonságos állatgyógyászati készítmények 
kerüljenek a piacra. Folyamatosak a gyógy-
szerforgalmazással kapcsolatos ellenőrzések, 
a problémát feltáró adatgyűjtések és a labora-
tóriumi vizsgálatok. A hazai rezisztencia-mo-

nitoring eredményei alapján megállapítható, 
hogy a rezisztencia számos baktériumfaj és 
antibiotikum esetében Magyarországon is 
elterjedt. A riasztóan nagy mennyiségben 
eladott gyógyszerek és a Nébih vizsgálati 
eredményei is egyre inkább arra ösztönzik a 
szakembereket, hogy az eddigieknél átfogóbb 
stratégiát dolgozzanak ki a hatékony intézke-
dések érdekében. 

Meddig hat?
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Mit tehetünk egyénileg? Először is, csak azt az 
antibiotikumot adjuk be állatainknak, amelyet 
az orvos felírt, és minden esetben kövessük az 
utasításait! Ha mi lennénk betegek, ugyani-
lyen módon járjunk el! Antibiotikumokat ki-
zárólag a baktériumok ellen lehet bevetni. A 
vírusokkal szemben hatástalanok. Ne adjuk 
oda másoknak a nekünk felírt antibiotikumot, 
és ne tegyük el az antibiotikumokat későbbre! 
Kérdezzük meg az orvosunkat (adott esetben 
az állatorvosunkat), meddig kell használnunk 
a gyógyszert! Soha ne hagyjuk abba a gyógy-
szer adását (vagy szedését) a kúra közben, 
csak mert enyhültek a tünetek. 
Azzal is csökkenthetjük az antibiotikum-hasz-
nálatot, ha alapból megakadályozzuk a fer-
tőzés terjedését. Rendszeres kézmosással, 
megfelelő védőoltásokkal egyszerűen, de 
hatékonyan megőrizhetjük saját és állataink 
egészségét. 

A meddighat.hu az antibiotikum-rezisztencia 
témakörét számos aspektusból világítja meg. 
Hivatalunk célja, hogy a szakmai és hiteles 
forrásokból származó ismereteket közérthető 
formában adja tovább, minél nagyobb körben 
megszólítva az érdeklődőket. Bemutatjuk azt 
is, hogy az állati és az emberi egészség ügye 

szorosan összefügg, továbbá, hogy ki hogyan 
járulhat hozzá a rezisztencia elleni sikeres küz-
delemhez. A honlapot és ismeretanyagát a 
Nébih és a Szabad a gazdi program Facebook 
oldalán folyamatosan népszerűsítjük. 

A felelőtlen antibiotikum-alkalmazásról 
Az indokolatlan vagy szakmai értelemben 
helytelenül végzett kezelést nevezzük felelőt-
len antibiotikum-alkalmazásnak. Ilyen például 
állatok esetében az ún. hozamfokozás, mely az 
Európai Unió országaiban, így hazánkban is ti-
los, de számos országban még megengedett. 
Ez azt jelenti, hogy a jobb takarmányhaszno-
sítás, vagyis a hozam növekedése érdekében 
adnak az állatállománynak antibiotikumot 
úgy, hogy tényleges betegség vagy fertőzés 
nem áll fenn.
Az állattartó vagy a beteg önkéntes alapon, 
szakember megkérdezése nélkül végzett  
gyógykezelése is számos veszéllyel jár. A 
nem megfelelő hatóanyaggal, nem megfele-
lő dózisban és nem megfelelő ideig adagolt  
antibiotikumok gyakran nem hatásosak, el-
lenben jelentősen növelik a rezisztencia koc-
kázatát, és súlyosabb fertőzésekhez is vezet-
hetnek. Fontos tehát az állatorvos és az orvos 
utasításának a betartása, és az antibiotiku-
mok „kímélete”, azaz csak indokolt esetben 
való alkalmazása.

Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Az ENSZ Közgyűlés szeptember 29-ét az 
élelmiszerveszteséggel és -pazarlással kap-
csolatos tudatosság nemzetközi napjává vá-
lasztotta, amelyet 2020-ban tartanak meg 
először. E területen Magyarország is számos 
erőfeszítést tesz, amelyben a Nébih Maradék 
nélkül programja jelentős szerepet vállal.

Az Élelmezésügyi Világszervezet 2011-es becs-
lése szerint világviszonylatban a megtermelt 
élelmiszer egyharmada kárba vész, a termő-
földtől az asztalig tartó élelmiszerláncban. 
Talán nem is gondolnánk, de csak a háztar-
tások annyi élelmiszerhulladék keletkezéséért 
felelősek, mint az összes többi szereplő - a 
termelés, a feldolgozás, a kereskedelem és a 
vendéglátás - együttesen. Magyarországon 
a Nébih kutatása szerint 68 kg élelmiszerhul- 
ladék keletkezik évente, amelynek a fele el-
kerülhető lett volna, vagyis pazarlásnak 
nevezhető. A magyar lakosság legnagyobb 
mennyiségben főtt ételt, pékárut, valamint 
zöldségféléket dob a szemetesbe. Ha forintra 
váltjuk az elpazarolt élelmiszereket, akkor egy 
négytagú család esetében 50 ezer forint feles-
leges kiadásról beszélhetünk!

Nem jó érzés kidobni az élelmiszert, így logi-
kus kérdés ilyenkor, hogy mit tehettünk volna, 
hogy megelőzzük. 

Ennek három aranyszabálya van: annyit vásá-
roljunk, annyit főzzünk és annyit szedjünk a 
tányérunkra, amennyi biztosan elfogy mara-
dék nélkül! Érdemes inkább kevesebb, de jobb 
minőségű, lehetőleg Magyarországon vagy 
még inkább helyben előállított élelmiszert 
venni, így a rövidebb szállítási távolságok mi-
att a környezetünket is védjük.

Szerencsére számos egyszerű praktika áll ren-
delkezésünkre az élelmiszerpazarlás megelő-
zésére, amelyek bevethetők a mindennapok-
ban:

• Egy vendégvárás során meglehetősen ne-
héz megbecsülni, mennyi étel fogy el tényle-
gesen. A menü megtervezésekor jó ötlet lehet
olyan fogásokban is gondolkodni, amelyek
hosszan eltarthatók, így, ha meg is marad-
nak, később is jó szolgálatot tesznek majd.

• Bevásárlólista segítségével, jó eséllyel
csak olyan élelmiszereket teszünk a kosa-
runkba, amelyekre valóban szükségünk van.

• Ha mégis keletkezik maradék, jó hír, hogy a
fagyasztás kitűnő tartósítási eljárás! Érdemes
porciózva lefagyasztani az ételt, hogy a ké-
sőbbi felhasználáskor se keletkezzen felesleg.
A fagyasztani kívánt ételeket címkézzük fel!

• Ugyancsak fontos, hogy a hűtőben tá-
rolt élelmiszereink lejárati idejét is kövessük
nyomon: figyeljünk rá, hogy azt fogyasszuk
el előbb, aminek közelebbi a lejárati ideje.

• A hűtőszekrény optimális hőmérséklet-
tartománya 0-5 °C között van. Ellenőrizzük
időnként a hűtőszekrény hőmérsékletét,
hiszen 5 °C feletti hőmérsékleten gyorsab-
ban romlásnak indulhatnak az élelmiszerek.

• Együk meg a kevésbé „szép”, de egészséges,
nem penészes, nem romlott zöldségeket és
gyümölcsöket is! A Maradék nélkül program
Vegyél számba! kampányában összegyűjtötte,
melyek azok a hibák, amelyek mellett még
nyugodtan elfogyaszthatók.

Maradék nélkül – a Nébih 
élelmiszerpazarlást megelőző 
programja
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A tudás hatalom, így fontos, hogy ismerjük az 
élelmiszereken található lejárati idő két típu-
sát. Minőségmegőrzési idővel a tartós élelmi-
szerek rendelkeznek, mint például a konzer-
vek, lisztek, száraztészták. Azt javasoljuk, hogy 
ha otthonunkban lejárt, de bontatlan minő-
ségmegőrzési idejű terméket találunk, akkor 
adjunk neki egy esélyt, ne dobjuk ki automa-
tikusan. Ha jó az illata, állaga, színe, íze, akkor 
biztosan elfogyasztható még. Fontos azonban, 
hogy a lejárt fogyaszthatósági idővel rendel-
kező, vagyis gyorsan romló és hűtést igénylő 
élelmiszerekkel már ne kísérletezzünk, mert 
itt már az egészségünket kockáztatjuk.

Élelmiszermentésnek számít az adományozás 
is. Itt azt az alapelvet tartsuk szem előtt, hogy 
csak olyan bontatlan csomagolású, nem lejárt 
terméket adományozzunk, amit mi magunk is 
megennénk.
Ha háztartásunkban mégis keletkezik mara-
dék, akkor a szemetes helyett – ha van rá mód 
– részesítsük előnyben a kevésbé környezet-
terhelő módszereket, mint amilyen a zöldhul-
ladék komposztálása vagy a társállatok takar-
mányaként való felhasználás.

Ha a fentiekre több figyelmet fordítunk, so-
kat tehetünk az élelmiszerpazarlás csökken-
téséért, s nem utolsósorban a pénztárcánk is 
meghálálja. További tippek a Maradék nélkül 
program honlapján olvashatók.

Élelmiszerpazarlásról gyerekeknek 
Az élelmiszerpazarlás számos olyan rutintevé-
kenységhez kötődik, mint a bevásárlás, főzés, 
tálalás, amelyeket évek alatt berögzült minták 
mentén végzünk, ezért felnőttkorban már 
nehéz megváltoztatni ezeket a szokásokat. 
Éppen ezért a Maradék nélkül programon be-
lül kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekkori 
szemléletformálásra. Már kisiskolás korban 
igyekszünk elérni, hogy ugyanolyan alapvető 
legyen az, hogy nem dobunk ki élelmiszert, 
mint az, hogy nem szemetelünk az utcán.

A Maradék nélkül iskolai programja elsősor-
ban a 8-12 éves korosztályt szólítja meg a 
fenntartható élelmiszerfogyasztást népszerű-
sítő anyagaival, amelyekkel ez idáig már több 
mint 280 ezer általános iskolás gyerek talál-
kozhatott. Segítjük a pedagógusok munkáját 
abban, hogy minél könnyebben be tudják 
emelni az élelmiszerhulladékokkal kapcso-
latos ismereteket az iskolai foglalkozásokba, 
ezért a Maradék nélkül program honlapján 
(maradeknelkul.hu) mindenki számára elér-
hetők oktatási anyagaink: gyerekeknek és a 
tanároknak szánt könyvecske, diasorok, játé-
kos animációk és a feladatlapok. A bemutató 
foglalkozások különösen népszerűek a tema-
tikus témaheteken, amelynek keretében már 
1700 gyerek hallgathatta meg személyesen a 
Maradék nélkül program szakértőit. Két ízben, 
2018-ban és 2019-ben nyári táborban mélyít-
hették el tudásukat a Maradék nélkül online 
kvíz verseny nyertes osztályai, 2020-ban pedig 
rajzpályázaton mérhetik össze kreativitásukat 
a 3-6. osztályos tanulók.

Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Hazánk leggyakoribb gyomnövénye a par-
lagfű (Ambrosia artemisiifolia L.), melynek 
virágpora több allergiás megbetegedés ki-
váltója, mint az összes többi allergén nö-
vény együttvéve. Kiemelt kormányzati cél a 
parlagfüves területek és a pollenszennyezés 
csökkentése Magyarországon. 

Ezért a tavalyi év során már törvénymódo-
sításra került sor annak érdekében, hogy a 
területek egész évben parlagfű-mentesek le-
gyenek. Eszerint a gazdák nemcsak július el-
seje után kötelesek parlagfű-mentesen tarta-
ni a területeiket, hanem ez a kötelezettségük 
egész évben fennáll.

A parlagfű Észak-Amerikából származó, rend-
kívül káros, egynyári gyomnövény. Agresz-

szivitásával elnyomja a kultúrnövényeket, 
miközben felhasználja a talaj tápanyag- és 
vízkészletét. Nagy versenyképessége révén a 
többi gyomnövény növekedését is gátolja.

Egy növény a vegetációs időszakban 2-8 
milliárd pollenszemet termel, virágpora leg-
nagyobb mennyiségben július végén és au-
gusztusban szóródik szét. Virágpora akár 100 
km-es távolságba is eljuthat a gazdanövény-
től. Magja a talajban akár 40 évig is csírázóké-
pes marad. Egy növényen 3-4000 db csíraké-
pes mag is fejlődhet.

Egészségünk védelmében nem szabad meg-
feledkeznünk arról, hogy a pollenjelentésben 
megadott napi értékek a nagyobb területekre 
jellemző helyzetről nyújtanak tájékoztatást, 
így ezekhez képest a parlagfüves területeken 
és közelükben, azok többszörösének is ki le-
hetünk téve.

Mivel egyedüli, teljes eredményre vezető mód-
szer mai tudásunk szerint nincs, ezért fontos, 
hogy a védekezést folyamatosan és minden 
lehetséges eszközzel végezzük. Nagyon fon-
tos, hogy megakadályozzuk a virágzást és azt, 
hogy a növény magot érleljen. A magok a föld 
bolygatásával kerülnek csírázóképes állapot-
ba, amennyiben egy területet nem bolygat-
nak, a hazánkban honos gyomnövények 3–5 
év alatt teljesen kiszorítják az adott területről.

A parlagfű elleni védekezési módok alkalma-
zását minden esetben a virágzás előtt kell 
megkezdeni, amikor a pollenszórás még nem 
kezdődött meg. Ezt a munkát a virágzás alatt 
folyamatosan és rendszeresen kell végezni, an-
nak érdekében, hogy ne jelenjenek meg újabb 
virágzó tövek. 

Közös érdek 
a parlag fű-mentesítés
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A kézi gyomlálás és kapálás az egyik leghaté-
konyabb módszer. Ezt a módszert csak a virág-
zás előtti időben ajánljuk, mert a nagy tömegű 
pollennel való találkozás egészségre gyakorolt 
hatása minden életkorban kedvezőtlen. Ennek 
végzése kesztyűvel ajánlott, mert a növény 
minden része allergén.

A kaszálás és a legeltetés további környezet- 
és költségkímélő védekezési mód. A növénye-
ket a tömeges megjelenésük után, ahol lehet, 
minél előbb tanácsos a talajszinten, a gyökér-
nyaki részt elvágva elpusztítani. Ez a legbizto-
sabb módszer, mivel a növények így kevésbé 
hajlamosak újrahajtani, illetve késleltethető az 
újravirágzás.

Azokon a területeken ahol a mechanikai gyo-
mirtás nem megvalósítható, gyomirtó szerek 
használatára van szükség. Gyomirtó szer hasz-
nálata esetén fontos gondosan megválasztani 
a használni kívánt szert, és ügyelni kell arra is, 

hogy minél fiatalabb legyen a kezelendő nö-
vény. Legcélszerűbb ezt a módszert akkor vé-
gezni, amikor a gyomnövények zöme kikelt, és 
már elegendő levélfelületük van a szerek felvé-
teléhez. A védekezéseket legkésőbb a parlagfű 
10 cm-es állapotáig el kell végezni.

A 2020-as évtől jelentősen növekedik a par-
lagfű légi felderítésére fordított kapacitás. 
Ennek célja, hogy minél rövidebb idő alatt, 
minél nagyobb területen kerüljön felderítésre 
és lekaszálásra a parlagfű. Kísérletek kerülnek 
beállításra, hogy melyek a leghatékonyabb 
parlagfű-felderítési módszerek, hogy segítsé-
gükkel tovább csökkenthető legyen az ország 
parlagfű-fertőzöttsége.

Új informatikai eszközök és mobilapplikáci-
ók kerülnek bevezetésre, hogy a lakosság is 
hatékonyabban bekapcsolódhasson ebbe a 
munkába.

Jelenleg is a lakosság szolgálatában áll a Par-
lagfű Bejelentő Rendszer, ahova bejelentést te-
hetnek, akár fényképpel ellátva is. A bejelentés 
egy térképen GPS-koordináták segítségével 
rögzíti a fertőzött terület helyét, és rögtön az 
eljáró hatósághoz továbbítja, így gyorsítva az 
ügyintézést.

Folytatódik az iskolákban a szemléletformá-
lás, a Parlagfű kisokos kiadvánnyal játékos for-
mában ismertetjük meg az alsós korosztállyal 
a gyomnövényt, hogy már a gyerekek is haté-
konyan tudjanak ellene védekezni azzal, hogy 
felismerik és akár ki is húzzák a gyomot. 

NEGATÍVNYOMÁS-TERÁPIA 
Korszerű és hatékony módszer a sebkezelésben 

„Vulnera sanentur”: a sebek varázslatos 
gyó gyu lá sa – gyógyíthatósága – évez re-
des ál ma sé rült nek, gyógyítónak, hi va-
tá sunk atyjától, Hi p pok ra tész től ko runk 
első számú me sehőséig, Harry Pot terig. 
Se be min den kin ek volt, van, vagy lesz: 
minél gyor sabb és minél tökéletesebb 
gyó gyu lá suk ban min dannyi an re mény-
ked tünk, re mény kedünk vagy remény-
ked  ni fogunk. 

Az elmúlt bő két évtizedben „for ra-
dalom” zaj lott a sebkezelésben: innovatív 
tech ni kák jelentek meg és terjedtek el a 
sebellátásban. Ezek közül jelenleg az ún. 
intelli gens kötszerek feltűnése és a ne ga-
tív nyomású sebkezelés (negative pressure 
wound therapy – NPWT) módszere tűnik 
a leg je len tősebbnek. Noha a vákuum-
hatást az orvos tu   do mány évezredek óta 
alkalmazza, és kez det le ges technikái 
elsősorban a hadisebészeti seb el látásban 
már évszázados hagyományokkal rendel-
kez nek, bi zonyítékalapú, kór élet tani is me-
retekkel alá tá ma sz  tott formában rö vid, 
ám annál sikeresebb múlt ra te kint het 
vissza. Hatékonysága alapján ere de té től 
függetlenül szinte valamennyi sebtípus 
ke zelésére ajánlható. Alkalmazása a seb -
alap oxi gén el lá tá sá nak javítása, bak té ri-
um-ter he lésének csök kentése, a vála dék-

pangás meg  szüntetése, a kóros szöveti 
nyo mást fenn tartó ödéma mér sék lé se és 
fel te he tő en még szám ta la n, eddig fel de-
rí tetlen mecha niz mus révén segíti elő, 
gyor sítja fel a seb gyó gyu lást. 

A módszer Magyarországon is hozzá-
fér hető, szá mos szakember szerzett már 
gyakorlatot a ne ga tív nyomás-terápia hasz-
 nálatát illetően. Így egy re több érintett 
beteg számára érhető el ez az innovatív 
sebkezelési megoldás. 

Forrás: www.npwt.hu

Az NPWT gyakori alkalmazási 
te rü letei:
•  Nehezen gyógyuló, krónikus sebek 

pl. dia bé teszes lábseb, láb szár fe-
kély, fel fek vés (nyomási fekély) 

•  Traumás és akut sebek 
•  Szétnyílt műtéti sebek 
•  Bőrátültetés 
•  Prevenciós kezelés
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ISMERD MEG VÉRNYOMÁSODAT  
ÉS TARTSD NORMÁLIS SZINTEN!
A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM ÉS A MAGYAR 
HYPERTONIA TÁRSASÁG „ÉLJEN 140/90 ALATT” PROGRAMJA

A „Szív és Érrendszeri betegségek megelőzé-
sének és gyógyításának Nemzeti Programja” 

a szív és érrendszeri betegségek okozta halálozás 
csökkentését tűzte ki alapvető céljául. 2006-tól szer-
veződnek a szűrő, megelőző-gyógyító programok. A 
Nemzeti Programot a 130 tagtársaságot összefogó 
„Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsé-
ge” (MOTESZ) hozta létre és hirdette meg. A Prog-
ram alapvető gondolata, hogy az egészségnevelés és 
egészségmegőrzés társadalmi feladat és társadalmi 
közmegegyezést kell kötni e célok eléréséhez. A meg-
valósítás egyik legfontosabb lépése a lakosság aktív 
bevonása és a civil szervezetek aktivizálása.
A Szív és Érrendszeri Nemzeti Programban a 
magasvérnyomás, az érbetegségek, a szívizomin-
farktus, az agyi keringési zavar (stroke), valamint az 
elhízás, a zsíranyagcsere zavar és a cukorbetegség 
szűrésére, megelőzésére és megfelelő kezelésére ké-
szültek alprogramok („Éljen 140/90 alatt!” Program, 
„Ereink Védelmében” – ÉRV Program, Vaszkuláris 
Neurológia Program, Infarktus Regiszter, Nemzeti Di-
abetes Program, Elhízás ellenes program, Érközpon-
tok létrehozása).
A hypertonia népbetegség és az előrejelzések alapján 
a hypertoniás betegek száma folyamatosan növek-
szik az egész világon. A vérnyomáscsökkentő kezelés 
csak 40-50%-ban eredményes, azaz ilyen arányban 
érjük el a célvérnyomást és tudjuk megfelelő mér-
tékben csökkenteni a szív és érrendszeri események 
kockázatát
(szívizom infarktus, stroke). A továbblépés, a népbe-
tegségek elleni hatásos küzdelem egyik lehetősége 
a betegség, a veszélyek és a kockázatok megismer-
tetése és tudatosítása, nem csak a betegek, hanem 
az egészségesek számára is. A Magyar Hypertonia 
Társaság (MHT) 10 évvel ezelőtt (2003-ban) végzett 
felmérése alapján a hypertoniás betegek megfelelő 
kezelésének aránya nem volt több mint 30%. Nagyon 
sok ember nem is tudott a magasvérnyomás beteg-
ségéről és a szövődményes esetek száma is folya-
matosan nőtt. Ezért kezdeményezte már 2005-ben az 
MHT az „Éljen 140/90 alatt!” Program létrehozását 
és megindítását. Kiemelkedő eredmény, hogy az el-
múlt évtizedben a vérnyomás 140/90 Hgmm alatti 
célértékének elérési aránya 45-50%-ra nőtt, de még 
ez is kevés. 

Legfontosabb üzenetek és mondanivaló:

MINDENKINEK A 140/90 HGMM ALATTI VÉR-

NYOMÁS A MEGFELELŐ ÉS AZ EZ ALATTI ÉRTÉK 

ELÉRÉSE ÉS MEGTARTÁSA A KÍVÁNT CÉL. 

A Programhoz kapcsolódva az egészségeseknek a 
feladata volt a normális és kóros vérnyomás megis-
merése, információszerzés a betegségről és a beteg 
hozzátartozók segítése. A betegeknél pedig a feladat 
az önellenőrzés, a fokozott törődés, az informálódás. 
Számukra a program biztosította a megfelelő tanács-
adást, emlékeztetőket, a megfelelő vérnyomásérték el-
érésének megerősítését és a kiegészítő ellenőrzéseket, 
valamint a segítő család bevonását. 

A MAGASVÉRNYOMÁS BETEGSÉG KEZELÉSÉBEN 
ALAPVETŐ CÉLKITŰZÉS, HOGY MINDENKI LEGYEN 
AKTÍV RÉSZTVEVŐJE A KEZELÉSNEK. 

BETEGEKNÉL KAPJON KIEMELT SZEREPET A NEM-
GYÓGYSZERES KEZELÉS (PL. A TESTSÚLYCSÖK-
KENTÉS, A KEVESEBB SÓ FOGYASZTÁSA, A FIZIKAI 
AKTIVITÁS NÖVELÉSE).

AZ EGÉSZSÉGES EGYÉN ISMERJE MEG NORMÁLIS 
VÉRNYOMÁSÉRTÉKET ÉS A BETEGSÉGMEGELŐZÉS ÉS 
AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS LEHETŐSÉGÉT. 

Mindezek alapján az „Éljen 140/90 alatt!” Program első 
éveiben az első cél és üzenet az „ÉRD EL A CÉLVÉR-
NYOMÁST” volt. 2005-2006-ban már a háztartások 
közel 60%-ában volt vérnyomásmérő, ezért megva-
lósítható volt a gyakori otthoni vérnyomásmérés. A 
hypertoniás betegek adatainak személyi adatok nélküli 
gyűjtésével és feldolgozásával jött létre a „Hypertonia 
Regiszter”, mely lehetővé tette a magasvérnyomásban 
szenvedő betegek tulajdonságainak megismerését. A 
hypertoniás betegek 20%-ka dohányzott 2005-ben és 
ugyancsak 20%-uk rendszeres alkoholfogyasztó volt. 
32%-uk vércukorértéke és 55%-uk zsíranyagcsere ér-
téke eltérést mutatott. Mindezek alapján kimondható 
volt, hogy Magyarországon a hypertoniás betegek je-
lentős része a nagy, vagy nagyon nagy szív- és érrend-
szeri többletkockázatú csoportba tartozik.

2006-2007 között a Program célkitűzése az elért cél-
vérnyomás megtartása volt, a „TARTSD OTT!” üze-
nettel. A lakossági felmérések alapján az emberek 
többsége hallott a 140/90 Hgmm alatti vérnyomás 
szükségességéről. A civil szervezetek (betegszerve-
zetek, nyugdíjas klubok, közösségi házak) számára a 
Program előadásokkal, előadókkal, fórumok rendezé-
sével nyújtott segítséget. Az egészséges egyének és 
hypertoniás betegek számára „Hypertonia Hetet” szer-
veztünk, mobiltelefonos kommunikációval kiküldött 
SMS-ekben. Ugyanez „drótpostán” keresztül is zajlott 
a címüket megadó résztvevőkkel. Az aktuálisan otthon 
megmért vérnyomásértéket több mint 12.000 résztve-
vő küldte. A kiértékelést mindenki SMS, illetve e-mail 
válaszban kapta meg.

AZ OTTHONI VÉRNYOMÁSMÉRÉS MEGTANULÁSÁ-
VAL ÉS ALKALMAZÁSÁVAL TEGYE PONTOSABBÁ A 
VÉRNYOMÁS BEÁLLÍTÁSÁT ÉS IDŐBEN ISMERJE FEL 
A KÓROS VÉRNYOMÁST.

2008-ban a Program a hypertonia és a cukorbetegség 
összefüggéseinek megismertetéséről szólt, „ELŐZD 
MEG A SZÖVŐDMÉNYEKET!” címmel. A célkitűzés 
a cukorbetegségre hajlamos és a már cukorbeteg 
hypertoniások felismerése, intenzívebb gondozása 
volt. Az eredményes vérnyomáscsökkentés egyik le-
hetősége a több mozgás volt, melyről a betegek és az 
orvosok is oktató DVD-t kaptak. A hypertonia beteg-
ségről is ismertető kiskönyv készült. Bebizonyosodott, 
hogy a nagyobb odafigyelés, az életmód változtatás és 
módosítás, a szükséges gyógyszeres kezelés újragon-
dolása és betartása jelentős változást eredményezhet 
mindenkinél.
Az együttműködő betegek három hónapos intenzív 
gondozása (Tudatos Törődés) a vérnyomás és a vér-
cukor, koleszterin szint csökkenését eredményezte. A 
hypertonia betegség gyakori következménye a szívizom 
infarktus, a stroke és a krónikus vesebetegség is. Ezért 
2009-ben a lakossági és a szakmai figyelemfelkeltés cél-
jából a Programban a „TÖRŐDÉS NAPJA” programso-
rozatot szervezte meg az egész országban. A hypertonia, 
a vesebetegség, a cukorbetegség, a stroke és a szívbe-
tegségek témájú előadások a Vese Világnap, Hypertonia 
Világnap és a Diabetesz Világnap rendezvényei köré 
csoportosítva kerültek megszervezésre. Életmód tanács-
adás, információs DVD és könyv, valamint állandóan hív-
ható Zöld Szám állt a résztvevők rendelkezésére.

2009-2010-ben zajlott a Program „TUDATOS TÖRŐ-
DÉS” alprogramja, amelyben a lakosság és a szakma 
figyelmét a hypertonia betegség egyik legrettegettebb 
szövődményére, a stroke-ra hívtuk fel. Az agyi érbeteg-
ségek egészségügyi és társadalmi hatásainak mérlege-
lésekor figyelembe kell venni a betegség hosszú távú, 
az egész életet végigkísérő fizikai és értelmi károsodást 
okozó hatását is. Tájékoztató készült a stroke szövőd-
ményeiről, az első tünetek felismerhetőségéről és a 
laikus tennivalóiról is. Figyelem felhívás történt a bete-
gek részére a gyógyszerszedés fontosságáról, valamint 
a túlzott konyhasó fogyasztásveszélyeiről („Nemzeti 
Sófogyasztást Csökkentő Program” – STOP SÓ).
2011-ben a Program célkitűzése a megfelelő vérnyo-
máscsökkentő kezelés és a kezelés betartásának se-
gítése támogatása volt. Az „INDIKÁTOR” program a 
gyógyszerszedés pontosságának elérését segítette 
gyógyszeradagoló eszköz segítségével. Az egészsége-
seket és a betegeket is újabb információs anyagokkal 
segítettük, a Programot „felköltöztettük” az Internetre 
is és oktató videókat helyeztünk el a You Tube-on, 
valamint önálló oldallal megjelentünk a Facebook-on 
is. A fiatalok közötti információcsere lehetőségeit fel-
használva próbáltuk segíteni a beteg és családja kö-
zötti kapcsolatot a hypertonia betegség megelőzése 
és megfelelő kezelése érdekében. 
2012-ben az aktív mozgás közvetlen vérnyomáscsök-
kentő hatására hívta fel a Program a figyelmet, „LÉPJ 
TOVÁBB!” üzenetével. A programban résztvevők lé-
pésszámlálót kaptak, amellyel mérhették fizikai-moz-
gás teljesítményüket. Az aktívabban mozgó egészsé-
ges és hypertoniás betegek vérnyomása mérhetően 
alacsonyabbá vált. 
2013-ban is tovább folytatódott a Program, a célvér-
nyomás elérését hangsúlyozva. Fő célkitűzés az orvos-
beteg kapcsolat javítása, a tudatos törődés, a „MÉR-
JÜK, KEZELJÜK, KÖVESSÜK” megvalósítása volt.

„Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprog-
ramja 2010-2020” számos ponton kapcsolódott az 
„Éljen 140/90 alatt!” Programhoz, elsősorban az 
egészségtudatos magatartás, egészségmegőrzés és 
betegség megelőzés területén. Számos információt 
biztosítva a megfelelő vérnyomáscsökkentéshez, a 
normális vérnyomás megtartásához és lehetőséget te-
remtett a 40 év körüli lakosság körében a nem ismert 
magasvérnyomás betegség és a nagy szív és érrend-
szeri kockázat kimutatására. 
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Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020  – 2030

AZ EMBERI TEST ISMERETE
Terápiás területek a programban

BŐR ÁPOLÁS ÉS 
BŐRVÉDELEM

KÖRNYEZETVÉDELEM

EGÉSZSÉGES
TÁPLÁLKOZÁS

MEGELŐZÉS FONTOSSÁGA

SZÍV� ÉS ÉRRENDSZERI
MEGBETEGEDÉSEK

MOZGÁSSZEGÉNY
ÉLETMÓD

ELHÍZÁS

CUKORBETEGSÉG

VISSZERESSÉG

ÍZÜLETI PROBLÉMÁK

EMÉSZTŐRENDSZER

EGÉSZSÉGVÉDELEM

DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEK

EMELKEDETT KOLESZTERIN
ÉS HÚGYSAVSZINT

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT

PIHENÉS ÉS REKREÁCIÓ

GYÓGYÁSZATI
SEGÉDESZKÖZÖK

OTTHONÁBAN

WELLNESS EGÉSZSÉG�
TUDATOS ÉLETMÓD

INKONTINENCIA

TÁRSADALMI
FELELŐSSÉG VÁLLALÁS

DOHÁNYZÁS

HALLÁSKÁROSODÁS

MAGAS VÉRNYOMÁS

SZEMBETEGSÉGEK

ASZTMA � ALLERGIA

HAJVÉDELEMVITAMINOK

SZÁJÜREGI DAGANATOK

SPORT ÉS EGÉSZSÉG
KAPCSOLÓDÁSA

197196



Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020  – 2030 Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020  – 2030

Köszönjük azon cégek segítségét, akik hozzájárulnak e nemes 
kezdeményezés megvalósításához. 

A kiemelt társadalmi felelősségvállalás keretében Magyarország lakosságának 
egészségi állapotának javuláshoz ingyenes, humanitárius formában. 

Segítséget biztosítva több ezer családnak, felnőttnek és gyermeknek egyaránt 
2010-2020-2030 között országosan 3000 helyszínen.

 
 

 Gyémánt fokozatú főtámogatók

Arany fokozatú főtámogatók

EGÉSZSÉGRE
TERVEZVE

Főtámogatók

Plazma

Támogatók

Kommunikáció - médiatámogatók

aktívan 50 felett

KÖSZÖNJÜK STRATÉGIAI PARTNEREINK
SEGÍTSÉGÉT, TÁMOGATÁSÁT!
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A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
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Kövessen minket:
@accuchek_eldazeleted

Kövessen minket:
facebook.hu/diabvilag

Ingyenesen hívható zöldszám:
06 (80) 200-694

VÁLASSZON MEGBÍZHATÓ 
TÁRSAT MAGA MELLÉ 
MINDEN IDŐBEN!
PONTOS ÉS MEGBÍZHATÓ EREDMÉNYEK 
AZ ACCU-CHEK VÉRCUKORMÉRŐKKEL!

Webshop és bővebb információ:  
www.vercukormeres.hu 
Az Accu-Chek® Active, az Accu-Chek® Instant készülékek és az Accu-Chek® Active 50x tesztcsík gyógyászati segédeszközök.

Az Accu-Chek®, Accu-Chek® Active, Accu-Chek® Instant a Roche bejegyzett védjegyei © 2016 Roche.  
A Diabétesz Kliens Program a Roche Magyarország Kft. bejegyzett védjegye © 2021 Roche

Roche Magyarország Kft.
1112 Budapest, Balatoni út 2/A

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségével kapcsolatban  
további információkat a www.vercukormeres.hu oldalon talál. 
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„HOGY A CSONTJAIM  
EGÉSZSÉGESEK MARADJANAK!”

8 féle hatóanyagot tartalmazó készítmény OSTEOZID® formulával,  
speciálisan 50 év feletti nőknek kifejlesztve. 

Egy bizonyos életkor fölött a hölgyek cson-
tásványianyag-sűrűsége természetes mó-
don csökkenhet. A vitalitás megőrzéséhez 
különösen oda kell figyelni a csontok egész-
ségére, hiszen az alacsony csontásványi-
anyag-sűrűség a csontritkulás miatti csont-
törés kockázati tényezője.1 

A BioCo OSTEOFEMIN® a hatóanyagok gon-
dos megválogatásával készült, kifejezetten 
50 év feletti hölgyek számára. 8 féle aktív 
összetevője közül a kalcium és a D-vitamin 

hozzájárul a csontok ásványianyag-vesztesé-
gének csökkentéséhez a változókor után lé-
vő nőknél.2

A BioCo OSTEOFEMIN® elsőként tartalmaz-
za azt az OSTEOZID® formulát, amely a cson-
tokra jótékonyan ható K-vitaminok (K1 és K2) 
mellett nagy koncentrációban biztosítja a 
kurkuma értékes hatóanyagait, az egyes kur-
kuminoid vegyületeket. A kurkuma elősegí-
ti a csontok és ízületek egészségének meg-
őrzését.

1A csonttörésnek több kockázati tényezője is van, nem csak az alacsony csontásványianyag-sűrűség. Ez utóbbi befolyásolása kedvező hatást eredményezhet, vagy nem ered-
ményezhet. 2A kalcium és D-vitamin ilyen irányú jótékony hatása 50 éves vagy annál idősebb nők számára legalább napi 1200 mg kalcium és 20 µg D-vitamin valamennyi forrásból 
származó bevitelével érhető el. A K-vitamin részt vesz a normál csontozat fenntartásában.
 Gyártja és forgalmazza: BioCo Magyarország Kft.  3021 Lőrinci, Árpád u. 92-100.
Étrend-kiegészítő termék. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. BIOCO.HU
212 213212 213



BIOCO.HU
A BioCo C+D duo filmtabletta Érték & Minőség Nagydíj kitüntető címmel rendelkezik. 
 Gyártja és forgalmazza: BioCo Magyarország Kft.  3021 Lőrinci, Árpád u. 92-100.
Étrend-kiegészítő termék. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

A DÍJNYERTES 
C-VITAMIN

BIOCO.HU
 Gyártja és forgalmazza: BioCo Magyarország Kft.  3021 Lőrinci, Árpád u. 92-100.
Étrend-kiegészítő termék. Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

D3-vitamin  
Forte 4000 IU
A készítmény az étrend-kiegészítőkben megengedett maximális napi hatóanyag-
mennyiségben tartalmaz D3-vitamint (100 µg-ot tablettánként), amely 4000 IU-nak 
- nemzetközi egységnek - megfelelő mennyiség. Alkalmazása javasolt mindazok számára, 
akik a normális csontozat, fogazat és izomfunkció fenntartását jelentős mennyiségű D3-vitamin 
fogyasztással szeretnék támogatni.
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A BioCo 100% VEGAN termékcsalád a minőség garanciája a vegán életmódot követők számára.  
A készítményekbe kerülő minden összetevőt kiemelt gondossággal válogattunk és 
ellenőriztünk, amit vegán fogyasztóként 100%-os biztonsággal választhat.

Étrend-kiegészítő termékek. Gyártja és forgalmazza: BioCo Magyarország Kft.
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot. 
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Kereskedelmi iroda
1113 Budapest, Daróczi út 80.
Tel.: +36 1 214 2033 www.medicontur.hu

iol@medicontur.hu

További információért tájékozódjon szemészorvosánál vagy látogasson el  
a medicontur.hu/orvosok_listaja oldalunkra illetve a liberty-lens.com/hu/ honlapra.

Prémium megoldás szürkehályog esetén 
Élje át a szemüveg nélküli látás élményét minden távolságra!

A Liberty® Trifokális műlencsék prémium megoldást jelentenek 
szürkehályog és öregszeműség esetén mindhárom fontos távol-
ságra – közeli, köztes és távoli. Nincs többé szüksége szemüvegre.

LibertyMAESZ_A5_202203.qxp_Layout 1  2022. 03. 11.  9:25  Page 1
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Servier Hungária Kft.   |   1062 Budapest, Váci út 1-3.   |   Telefon: 1-238-7799  |  www.visszertabletta.hu22
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A kockázATokróL és mELLékhATásokróL  
oLvAssA EL A bETEgTájékozTATóT, vAgy kérDEzzE  

meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

hagyja maga 
mögött a
visszeres 
panaszokat!

Tisztított, mikronizált flavonoid frakció hatóanyag-tartalmú gyógyszer.
Vény nélkül kapható a gyógyszertárakban.
*Forrás: IQVIA Pharmatrend 12/2021 országos adatok;  
időszak: 2021 teljes év; mérőszám: Eladási érték; Detralex

klinikailag igazolt  hatékonyság

Megállíthatatlan vagyok

22DETLX1_AP8_hirdetes_148x210_szurokamion.indd   1 2022.03.10.   14:57:24
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Miért fájhat a 

„visszeres” láb?
Ha a lábon lilás, kékes, kidudorodó ereket észlelünk, 
akkor különösebb előtanulmányok nélkül is gyaní-
tani fogjuk, hogy visszérbetegséggel állunk 
szemben. Ám vannak olyan esetek is, mikor 
a probléma rejtve marad, és csak a sajgó, 
lüktető, nehézláb-érzés, a fájdalom és a 
diszkomfort-érzés vagy alig látható elvál-
tozások jelzik, hogy bizony valami nincs 
rendben a lábunkkal. A seprűvénák sok 
érintett számára inkább csak esztétikai 
problémát jelentenek, azonban a vénás ke-
ringés károsodása vérrögképződésre (trom-
bózis) hajlamosíthat, ami nagyfokú fájdalommal, 
gyulladással járhat és akár a mélyvénába terjedve 
mélyvénás trombózist, ritka esetben a legsúlyosabb szö-
vődményt jelentő tüdőembóliát okozhat. A krónikus vénás betegség következtében 
kialakul a mikrokeringés zavara is, ami fokozott ödémaképződésre, vagy a legsúlyo-
sabb esetben lábszárfekély kialakulására hajlamosít.

Tehát az első, szemmel látható tünetként megjelenő lilás kis értágulatokat és kísérő 
panaszokat is komolyan kell venni, hiszen a kezelés elmaradása esetén a vénás 
elégtelenség súlyosbodására, hosszabb távon pedig szövődmények kialakulására 
lehet számítani.

A fájdalmat a vénákban végbemenő gyulladásos folyamatok okozzák (érhártya, vé-
nabillentyű vagy vénafal gyulladása), ezért a kezelés akkor igazán hatékony, ha cél-
zottan csökkenti a gyulladást, erősíti a vénákat.

A fájdalmat enyhíthetjük hűsítő lábkrém használatával, hűs borogatással, a vér 
áramlását mechanikai úton támogató kompressziós kezeléssel, a lábak felpolcolá-
sával, valamint a vénás keringést belülről támogató, célzott visszérgyógyszeres ke-
zeléssel is. Amennyiben a fentiek alkalmazása mellett is fennállnak a panaszok, úgy 
a sebészi módszerek kerülhetnek előtérbe. 

21DETLX1_OP4_visszeres_PR_szurokamion.indd   1 2022.03.10.   14:58:32
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A kockázAtokról és mellékhAtásokról olvAssA  
el A betegtájékoztAtót, vAgy kérdezze meg  

kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Az aranyértabletta
akut helyzetekre

Servier Hungária Kft.
1062 Budapest, Váci út 1-3. 
Telefon: 1-238-7799 | Fax: 1-238-7966

Hatékonyan enyhíti az akut aranyeres 
panaszokat, erősíti a vénákat és bárhol, 
kényelmesen bevethető!
Tisztított, mikronizált flavonoid frakció hatóanyag-tartalmú 
gyógyszer. Vény nélkül kapható a gyógyszertárakban.

w w w.aranyertabletta .hu

EgyszErűEn 
vEdd bE!

21_DETLX_1_AP_3_20210113_148x210_szurokamion.indd   1 2022.03.07.   11:28:25

Előfordulhat, hogy a székletürítést vérzés kíséri vagy valamilyen duzza-
nat jelenik meg a végbél körül, de vannak olyan esetek is, mikor az ara-
nyérbetegség rejtve marad. 
Aranyere minden embernek van: így hívják a végbélnyálkahártya alatt 
található érköteget, ami a széklettartási képesség egyik fontos eleme. 
Aranyérbetegségről beszélünk akkor, ha az itt található erek megduz-
zadnak, kifordulnak, és ezzel különféle panaszokat, kellemetlen tünete-
ket okoznak. Ennek különféle típusai lehetnek: belső aranyér, külső 
aranyeres csomó, panaszos vagy panaszmentes elváltozás.
A betegség hátterében többféle ok húzódhat, ilyenek például a velünk 
született, örökölt genetikai tulajdonságok (kötőszöveti gyengeség, más 
vénás betegségek), ha a családban előfordult a betegség a felmenőink 
között, akkor nagy eséllyel mi sem kerülhetjük el – bár helyes életmód-
dal, időben megkezdett kezeléssel jelentősen csökkenhetjük a pana-
szok gyakoriságát, erősségét. Az örökletes hajlam mellett rengeteget 
számítanak az úgynevezett környezeti tényezők, főként az életmódunk. 
A sokakra jellemző alacsony mennyiségű folyadékfogyasztás, rostsze-
gény táplálkozás szinte egyenes utat jelent a rendszertelen, erőlködés-
sel járó székeléshez, amely a végbélben található erek előboltosulásá-
hoz, később aranyeres panaszok kialakulásához vezethet. Érdemes 
rostban gazdag ételeket választani, napi 2-3 liter folyadékot fogyasztani, 
és nem szabad elhanyagolni a rendszeres mozgást sem. 

21DETLX1OP3 / 2021.02.09

Aranyérbetegség: 
négyből három magyar embert  
biztosan érint az élete során

Tévesen hisszük azt, hogy bennünket 
biztosan elkerül az aranyérbetegség: 
a magyar lakosság csaknem  
háromnegyede találkozik az élete 
során aranyeres tünetekkel, azaz 
szinte biztos, hogy valamilyen  
formában találkozunk a problémával. 
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Frissítő lábápoló krém korzikai  
cédrát kivonattal és mentollal

Instant 
felfrissülés
a lábaknak
Hidratál, hűsít, nyugtat.

Servier Hungária Kft.  | 1062 Budapest, Váci út 1–3. | Telefon: +36 1 238 7799 | Fax: +36 1 238 796620
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Dermokozmetikum, kapható  
a gyógyszertárakban.

20CEDRA1_CO14_148x210.indd   1 2021.02.19.   12:07:28

FIGYELJEN a szívverésére

és LÁSSON többet az életéből!

A magas szívverésszám (akár nyugalomban is) megnöveli az anginás 
epizódok kialakulásának kockázatát ANGINÁS BETEGEKNÉL.1

Minden 2. anginás betegnek magas a nyugalmi szívverésszáma
béta-blokkoló terápia mellett is.1

Az angina kezeléséhez kulcsfontosságú a 
magas szívverésszám tökéletes beállítása!1,2

TUDJON MEG TÖBBET  
AZ ANGINÁRÓL!

LÁTOGASSON EL A
WWW.SZIVÜNKÉRT.HU WEBOLDALRA!

1.  De, al. Cardiol J. 2021. 10.7326/CJ.a2021.0042., 2.  Steffel J, et al. Eur Heart J. 2020; 41(3): 407- 477. 22CVPOR2PI1/2022.03.04.
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A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL 

OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY 

KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

A B12-vitamin Ankermann® bevont tabletta 1000 mikrogramm cianokobalamin (B12-vitamin) tartalmú, vény nélkül  
kapható gyógyszer, ára patikánként eltérő lehet. 
Wörwag Pharma Kft., 1037 Bp., Montevideo u. 5. Tel: (1) 345-7350, woerwagpharma.hu, mellekhatas@woerwagpharma.hu 
info@woerwagpharma.hu, b12ankermann.hu, facebook.com /B12-vitamin Ankermann, B12/H/2022-12 Lezárás dátuma: 2022.02.22.

Fáradt?

Ellenőrzött 

gyógyszerminőség!

A B12-vitamin-hiány 
okozta testi és 

szellemi fáradtság 
kezelhető.

B12_Ankermann_sajto_022_szerencsekerek_V2_egeszsegkonyv_148x210_v0-2_NY2.indd   1B12_Ankermann_sajto_022_szerencsekerek_V2_egeszsegkonyv_148x210_v0-2_NY2.indd   1 2022. 03. 09.   9:57:312022. 03. 09.   9:57:31

WÖRWAG PHARMA – 29 ÉVE AZ 
EGÉSZSÉG SZOLGÁLATÁBAN 

MAGYARORSZÁGON

A Wörwag Pharma története 1965-ben egy stuttgarti patikából indult, melynek tulajdonosa,  
Dr. Fritz Wörwag gyógyszerész, 1971-ben alapította meg gyógyszerforgalmazó cégét. A nemzetközi 
terjeszkedés Magyarországon kezdődött 1993-ban, a már jól ismert milgamma® és magnerot®  
termékek forgalmazásával. A mai napig családi tulajdonban maradt vállalat a világ több mint  
35 országában működik.

A Wörwag Pharma minden munkatársa elkötelezett aziránt, hogy a szakemberekkel szoros 
partnerkapcsolatot kiépítve és a betegek véleményét is meghallgatva alakítsa ki vállalati stratégiáját, 
hogy az igényeknek megfelelően vehessen részt a magyar egészségügy fejlesztésében.

A cég ezért is tartja fontosnak Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramjának 
támogatását, mert ez az országos rendezvénysorozat kulcsszerepet tölt be az egészségvédelem 
területén, és komplex megoldásokat kínál az érdeklődők és rászorulók számára. A program 
az állapotfelmérés mellett a különböző egészségügyi problémák megelőzéséhez is hasznos 
tanácsokkal látja el az érdeklődőket.

A Wörwag Pharma célja, hogy korszerű és minőségi készítményei mindenki számára elérhetőek 
legyenek. Egyik legfontosabb feladatának   az idegkárosodás (neuropátia) felismerését és 
szakszerű ellátását vallja.

A vállalat ennek jegyében hozta létre az Országos Neuropathia Oktató és Szűrő Központot 1998-
ban, melyet további centrumok nyitásával országos hálózattá alakított.

2016 óta nemcsak Magyarországon, de a kontinensen is egyedülálló módon az addig felnőtteket 
vizsgáló Neuropathia Centrumok mellett már gyermekek neuropátia szűrésére is lehetőség nyílik.

A Wörwag Pharma küldetése, hogy hatékony megoldásokat biztosítson az egészségtudatos 
embereknek az életmóddal összefüggő betegségek megelőzésére és kezelésére. Ily módon 
elősegítse az emberek egészségének megőrzését, szükség esetén helyreállítását, és hozzájáruljon 
az egészségtudatos magatartás kialakításához.
 
A vállalat   olyan innovatív megoldásokat keres folyamatosan, amelyek sikeresek a különböző 
betegségek megelőzésében, illetve kezelésében. 

A Wörwag Pharma számára mindig is fontos volt az egészségügyben dolgozók körülményeinek 
és eredményes munkavégzésének segítése, ezért 2020 óta különböző védőeszközök 
adományozásával   járul hozzá a háziorvosok, szakorvosok, gyógyszerészek és az általuk ellátott 
betegek védelméhez és a koronavírus elleni sikeres fellépéshez.

WPh/PR/2022-9 Lezárás dátuma: 2022.02.25.

Wörwag Pharma:
a Magyar Diabetes Társaság
aranyfokozatú támogatója

Wörwag Pharma: Magyarország 
Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramjának 

aranyfokozatú főtámogatója

woerwagpharma.hu
info@woerwagpharma.hu
mellekhatas@woerwagpharma.hu

Wörwag Pharma Kft. 
1037 Bp., Montevideo u. 5. 

Telefon/Fax: (1) 345-7350/-7353

figyelemfelhivo_betegtajekoztato_022_148x210_v0_PR.indd   1figyelemfelhivo_betegtajekoztato_022_148x210_v0_PR.indd   1 2022. 02. 25.   12:54:452022. 02. 25.   12:54:45
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Kéz- vagy lábzsibbadás?
Derék-, váll- vagy 

nyakfájdalom?
Okozhatja 

idegkárosodás is!

Idegkárosodás és 
tünetei kezelésére.

Milgamma®
BENFOTIAMINNAL

A Milgamma® N lágy kapszula benfotiamint, B6- és B12-vitamint, a Milgamma® bevont tabletta benfotiamint és B12-vitamint 
tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer. Wörwag Pharma Kft. • 1037 Bp., Montevideo u. 5. • info@woerwagpharma.hu 

mellekhatas@woerwagpharma.hu • www.milgamma.hu • facebook.com/milgamma • youtube.com/milgammaHU
Mil/H/2022-7 Lezárás dátuma: 2022.02.08.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL 

OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY 

KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

milgamma_egeszsegkonyv_sajtohirdetes_022_148x210_v0_NY.indd   1milgamma_egeszsegkonyv_sajtohirdetes_022_148x210_v0_NY.indd   1 2022. 03. 08.   16:11:502022. 03. 08.   16:11:50

Ön cukorbeteg?
A szövődmények megelőzése a járvány idején is nagyon fontos!
Az elhanyagolt diabéteszes láb a végtag elvesztéséhez vezethet!

A cukorbetegség gyakori szövődménye a diabéteszes láb kialakulása, amely akár a végtag 
elvesztéséhez is vezethet. A diabétesz következtében károsodhat az érző, mozgató és vegetatív 
idegrendszer, továbbá a láb keringése is gyakran romlik. Többnyire éjszaka, nyugalomban 
jelentkezik a láb fájdalma, ehhez kóros érzetek, zsibbadás, „hangyamászás” érzés társul. 
Ugyanakkor sokszor az egyébként fájdalmat okozó ingerek nem okoznak fájdalmat, például a 
beteg nem veszi észre, hogy szögbe lépett vagy kavics került a cipőjébe. A láb izmainak sorvadása 
miatt megváltozik a láb testsúly általi terhelése, kóros nyomáspontok jönnek létre. A verejtékképző 
rendszer károsodása miatt a láb bőre száraz lesz, berepedezik. Idővel mindezen elváltozások 
talpi fekély kialakulásához vezethetnek, amelynek gyógyulási hajlama a nem kielégítő keringés 
miatt rossz. A seb elfertőződhet, és a fertőzés a láb mélyebben fekvő szövetei és a csontok felé 
terjedhet. Minél előrehaladottabb a folyamat, annál nehezebben gyógyítható meg a fekély, annál 
nehezebben menthető meg a láb. Tehát nagyon fontos a betegség mielőbbi felismerése és a 
megfelelő kezelés alkalmazása.

A hirdetés a Wörwag Pharma Kft. támogatásával jelent meg. WPh/H/2021-28 Lezárás dátuma: 2021.11.04.

Amennyiben az alábbi tüneteket észleli,  
sürgősen keresse fel háziorvosát,

aki megfelelő kezelést vagy szükség szerint szakorvosi vizsgálatot  
tud javasolni Önnek!

•  nyugalomban, többnyire 
éjszaka jelentkező égő 
lábfájdalom

•  zsibbadás,  
„hangyamászás” érzés

•  kesztyű-zokni 
elrendeződésű tünetek 
(a lábon gyakoribb az 
előfordulás)

Wörwag Pharma:
a Magyar Diabetes Társaság
aranyfokozatú támogatója

Wörwag Pharma: Magyarország 
Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramjának 

aranyfokozatú főtámogatója

woerwagpharma.hu
info@woerwagpharma.hu
mellekhatas@woerwagpharma.hu

Wörwag Pharma Kft. 
1037 Bp., Montevideo u. 5. 

Telefon/Fax: (1) 345-7350/-7353
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Magyarországon az érszűkület a becslések szerint mintegy 400 ezer embert érint, 
a betegségben szenvedők halálozása kiemelkedően magas, felismerés és kezelés 

nélkül a betegek közel egyharmada elsősorban szív- érrendszeri betegségben 
5 éven belül meghal!

A végtagokban lévő érterületeken már tünetmentes állapotban is lehetőség van 

egyszerű és fájdalommentes módszerekkel a verőérbetegség megállapítására.

Kérjük, amennyiben úgy gondolja, hogy Önnél is felmerülhet a perifériás verőérbetegség 

gyanúja, vagy kérdése van, keresse fel kezelőorvosát!

A PERIFÉRIÁS VERŐÉRBETEGSÉG,
közismert nevén az érszűkület, a súlyos szívinfarktus 
vagy szélütés előrejelzője is lehet.

Doppleres 
vizsgálat

További információ: Egis Gyógyszergyár Zrt. Kardiometabolikus üzletág 
1134 Budapest, Lehel u. 15., tel.: 06-1-803-2222, 
e-mail: marketing@egis.hu, honlap: hu.egis.health
Lezárás dátuma: 2021.01.21.

Forrás: Landi A. Metabolizmus 2012;X. évf. 1.sz.:48-53.
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Habita™ applikáció az Egis Gyógyszergyár Zrt.-től. A Habita™ applikáció nem orvostechnikai eszköz, terápiás javaslattételre és diagnózis felállítására, továbbá betegség megfigyelésére szolgáló 
célból történő alkalmazásra nem alkalmas, az orvosi vizsgálatot és szakvéleményt nem helyettesíti. Az egészségügyi állapotoddal, terápiáddal kapcsolatos kérdésekben minden esetben 
fordulj a kezelőorvosodhoz. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. minden szerzői, iparjogvédelmi és egyéb jogot fenntart a Habita™ alkalmazásra, valamint az abban megjelenő valamennyi tartalomra, 
szövegre, grafikus rajzra és logóra. Egis Gyógyszergyár Zrt. (1134 Budapest, Lehel utca 15., Tel.: +36 1 803-5555, E-mail: hello@habita.hu) Lezárás dátuma: 2021.06.17., Kiadványkód: ................................
A Google Play és a Google Play-logó a Google LLC védjegyei. Az App Store az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatásvédjegye.

Személyre szabott emlékeztetők, játékos ösztönzési rendszer,
digitális vérnyomásnapló és hasznos tippek egy applikációban.

HABITA™- VIRTUÁLIS TÁRS
A MAGAS VÉRNYOMÁSSAL 
ÉLŐK SZÁMÁRA

Töltsd le most!

Habita™ applikáció az Egis Gyógyszergyár Zrt.-től. A Habita™ applikáció nem orvostechnikai eszköz, terápiás javaslattételre és diagnózis felállítá-
sára, továbbá betegség megfigyelésére szolgáló célból történő alkalmazásra nem alkalmas, az orvosi vizsgálatot és szakvéleményt nem helyette-
síti. Az egészségügyi állapotoddal, terápiáddal  kapcsolatos kérdésekben minden esetben fordulj a kezelőorvosodhoz. Az Egis Gyógyszergyár Zrt. 
minden szerzői, iparjogvédelmi és egyéb jogot fenntart a Habita™  alkalmazásra, valamint az abban megjelenő valamennyi tartalomra, szövegre, grafi kus rajzra 
és logóra. Egis Gyógyszergyár Zrt. (1134 Budapest, Lehel utca 15., Tel.: +36 1 803-5555, E-mail: hello@habita.hu) Lezárás dátuma: 2022.02.10. Kiadványkód: HAB5
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Aggódik a fogszuvasodás miatt? 
Válassza az elmex® fogszuvasodás 
elleni termékeit!
elmex® fogszuvasodás elleni fogkrém
Használatával összefüggő fluoridraktárak alakulnak ki a fogak teljes felszínén, ezáltal 
az egész fogfelszínt védi a fogszuvasodás ellen, és védelmet nyújt a fogmosások 
közötti időszakra is. Alkalmazása javasolt 6 éves kor felett a fogak napi tisztítására 
és szuvasodás elleni védelmére.

elmex® Anti-Caries Professional fogkrém
Leghatékonyabb fogszuvasodás elleni védelmünk. Semlegesíti a foglepedékben 
található cukorsavakat, mielőtt ártanának a fogzománcnak. Fluorid- és kálciumtar-
talmával együttesen négyszer hatékonyabban építi vissza a fogak ásványianyag- 
tartalmát az erős és ellenálló fogakért.* 

elmex® fogszuvasodás elleni szájvíz
Elősegíti a fogzománc sérült részeinek remineralizációját, ezáltal hatékony védelmet 
nyújt a fogszuvasodás ellen. Kellemes mentolos ízű, és friss leheletet biztosít. Alko-
hol- és színezékanyag-mentes.

A fogszuvasodás korszerű megelőzése
A fogszuvasodás a fogfelszínen képződő foglepedék (plakk) és a plakkban meg-
telepedő baktériumok anyagcsere folyamatainak eredménye. A fogszuvasodásért 
felelős baktériumok a cukrokból savakat képeznek, melyek hatására a fog kemény 
szöveteiből ásványok lépnek ki, a fogak meggyengülnek. Először matt fehér folt 
keletkezik a fogzománc felszínén, ilyenkor még megfelelő fluoridtartalmú fog- 
krém és helyes fogmosási technika a folyamatot visszafordíthatja. Hosszan fennálló 
savas hatás eredményeként a fogzománcon üreg keletkezik, a fogat be kell tömni, 
a folyamat ilyenkor már visszafordíthatatlan.

0,1 mm szálsűrűség

Az elmex® Ultra Soft fogkefe a magas szálsűrűségnek 
és az ultra kompakt fejnek köszönhetően hatékonyan 
tisztít még a nehezen elérhető helyeken is, így fogai 
simák, tiszták és természetesen fényesek lesznek. 
Az elmex® Ultra Soft fogkefe kombinálja a svájci 
minőséget a modern formatervezéssel.

Fedezze fel az elmex® Ultra Soft fogkefét!

ULTRA SOFT
MAGAS SZÁLSŰRŰSÉGŰ FOGKEFE

A szakember tanácsai a fogszuvasodás megelőzésére: 
• Mosson fogat legalább naponta kétszer: reggeli és esti főétkezések 

után, ha lehetősége van rá, ebéd után is!
• A fogmosás kiegészítéseként használjon szájvizet 

(a fogmosástól eltérő időben)!
• Sajátítsa el a helyes fogmosási technikát!
• Cserélje le fogkeféjét 3 havonta!
• Fogmosás után tisztítsa meg fogközeit fogselyemmel 

és fogköztisztító kefékkel!
• A fogmosás kiegészítéseként javasolt patikában kapható, 

magas fluoridtartalmú gél heti egyszeri használata.
• Nassoljon minél kevesebbet, mert a cukros ételek 

és italok fogyasztása jelentősen hozzájárul a fogszuvasodás 
kialakulásához!
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Mi az ínyproblémák elsődleges okozója?
Az ínyproblémák fő okozója a lepedék és a benne megtapadó 
baktériumok. A baktériumok toxinokat termelnek, az ínygyulladás 
az íny toxinokra adott immunválasza. Amennyiben az ínygyulladás 
kezeletlen marad, a fogakat tartó csont sorvad, a fogak mozgatha-
tóvá válnak, esetenként a fogak elvesztése is bekövetkezik.

EGÉSZSÉGES 
ÍNY

GYULLADT 
ÍNY

Lepedék

Piros,
gyulladt
fogíny

Harcoljon az ínyproblémák ellen meridol® termékekkel:
Az irritált íny regenerációja mindössze 30 nap alatt

A tudományos kutatások bizonyították, hogy a meridol® mindössze 30 napig tartó használata hozzájárulhat 
az akár 60%-kal egészségesebb fogínyhez a hagyományos fluoridos fogkrémek mindennapos haszná-
latához képest.*

*Segít felvenni a harcot a foglepedékben található baktériumokkal az ínyvérzés kialakulása előtt.

Segít felvenni a harcot az ínyvérzés okaival*
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Kismamáknak és édesanyáknak az ínygyulladás 
fokozott veszélyéről 
Az anya és születendő gyermeke egészsége szempontjából fontos a 
terhesség alatt a fogak és az íny egészségének megtartása. Terhesség 
alatt a nők 35-100%-a szenved ínygyulladásban, melynek oka rész-
ben a plakk és a benne levő baktériumok, másrészt a terhesség alatti 
hormonális változások.* Azoknál a nőknél, akik a terhesség előtt is 
ínygyulladásban szenvedtek, a terhesség rontja az állapotot. A kezelet-
len ínygyulladás súlyosbodása a fogágygyulladás (periodontitis), mely 
csontveszteséggel, a fogak meglazulásával és elvesztésével járhat. 
A kismamák szájegészsége továbbá nagyon fontos a magzat általános 
egészsége szempontjából is. A kezeletlen fogágygyulladást okozó 
baktériumok bekerülhetnek a véráramba, és átjutva a méhlepényen 
a magzat általános egészségét befolyásolják. A fogágygyulladás növeli a koraszülés esélyét, valamint 
oka lehet a kis születési súlynak is.

A szakember tanácsai kismamáknak:
• Tervezett terhességet megelőzően javasolt panoráma röntgen 
 készítése, a szuvas fogak ellátására és az ínygyulladás 
 gyógyítására.

• Kérjen tanácsot fogorvosától és szájhigiénikusától, hogyan tudja 
 megőrizni a saját és születendő gyermeke fogainak és ínyének  
 egészségét.

• Jelentkezzen szűrővizsgálatra a terhesség első és harmadik 
 trimeszterében.

• Ha szükséges fogászati kezelés, erre a legalkalmasabb a második  
 trimeszter.

Terhesség alatt a fogak fokozottan ki vannak téve a fogszuvasodás veszélyének, ugyanis fokozott az 
édességfogyasztás, illetve az első trimeszterben előfordulhat reggeli hányás, ami fogérzékenységhez 
vezethet. Terhesség alatt változik a nyál minősége és mennyisége is. Mivel a fogszuvasodás kialakulása 
nem egyik napról a másikra, hanem hosszabb idő alatt történik, a terhesség teljes ideje alatt nagyobb 
a fogszuvasodás kockázata.

Szájhigiéniai tanácsok terhesség alatt:
• Édes és savanyú ételek, italok fogyasztása után öblítse ki száját tiszta vízzel vagy használjon  
 fluoridos szájvizet!

• Hányás esetén öblítse ki a száját vízzel, ne mossa meg azonnal a fogát, hiszen a gyomorsav   
 ideiglenesen felpuhítja a fogzománcot!

• Használjon olyan fogkrémet és szájvizet, ami biztosítja a fogak és az íny védelmét egyaránt,  
 hosszú távon használható a terhesség egész ideje alatt, nem színezi el a fogakat és kellemes ízű!

• Használjon lágy szálú fogkefét, ami alaposan tisztít, de kíméli a gyulladt ínyt!

• Próbáljon a lehető legkevesebbet nassolni, fogyasszon kálciumban gazdag ételeket, 
 sok gyümölcsöt, zöldséget, olajos magvakat!
• Három havonta keresse fel fogorvosát, szájhigiénikusát!

*Azofeifa A, Yeung LF, Alverson CJ, Beltrán-Aguilar E. Dental caries and periodontal disease among U.S. pregnant women and nonpregnant 
women of reproductive age, National Health and Nutrition Examination Survey, 1999–2004. Journal of Public Health Dentistry, 2016;76: 320-329.
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A frissesség és minőség  
garanciája 30 éve

Varázslatos
saláták

eisbe
rg.hu

Miért fontos az egészséges táplálkozás?
Az egészséges életmód három alappillére a kiegyensúlyozott táplálkozás, a megfelelő testmozgás és 
az egészséges psziché. Az egészségünk szempontjából minden számít, amit megeszünk és megiszunk.  
A megfelelően összeállított étrend egészségesebbé tesz most és a jövőben is. A cél a változatosság és  
a mértékletesség. Az egészséges táplálkozás egyik nélkülözhetetlen eleme a megfelelő gyümölcs- és 
zöldségfogyasztás. A zöldség- és gyümölcsféléknek változatos és kedvező a tápanyag-összetétele, gaz-
dagok vitaminokban, antioxidánsokban, ásványi anyagokban és élelmi rostokban.

S hogy mennyi zöldséget és gyümölcsöt kellene elfogyasztanod naponta?
Az új hazai táplálkozási ajánlás, az OKOSTÁNYÉR® végig vezet a legfontosabb táplálkozási tanácsokon, 
a zöldségekkel és gyümölcsökkel kapcsolatban a következőt javasolja: “Fogyassz legalább 4 adag zöld-
séget vagy gyümölcsöt naponta! Ebből legalább 1 adag friss vagy nyers legyen.” 1 adag lehet például egy 
alma vagy narancs vagy 1 tál vegyes saláta.

A napi 4 adag első hallásra talán soknak tűnhet, de ha minden étkezéskor eszel zöldséget és/vagy gyü-
mölcsöt, akkor könnyen teljesíthető az ajánlott mennyiség. Fogyassz minden főétkezéshez piros, narancs 
és sötétzöld színű zöldségeket, például paradicsomot, sárgarépát, salátaféléket. Egyél gyümölcsöt tízó-
raira, uzsonnára vagy akár desszertként. A zöldségek és gyümölcsök ráadásul nemcsak a tányérodon 
szerepelhetnek, hanem a poharadban is. Ha nem tudsz elegendő zöldség- és gyümölcsfélét enni, akkor 
szuper megoldás lehet, ha megiszod azokat finom, frissítő smoothiek formájában.

A salátafélék főleg nyers formában részei az étkezésünknek, így elmarad a hőkezelés értékes tápértéket 
csökkentő hatása. A vitaminbevitelt az Eisberg természetes úton, friss, ropogós és finom salátakeverékei 
révén biztosítja, zömében hazai forrásból. A legfontosabb érv a frissesség, hiszen így az alapanyag a közel-
ben van, a kisebb szállítási távolság ráadásul a környezetet is kevésbé terheli. Több, mint 200 fő dolgozik 
a 5000 négyzetméteres gyáli üzemben, ahol profi osztályozó-, mosó-, szárító- és csomagoló-berendezé-
sekkel állítják elő a konyhakész csomagolt salátákat szigorú minőségbiztosítási kontroll mellett. A rendel-
kezésre álló modern technológia és a motivált csapatuk összhangjával évente 7300 tonna konyhakész 
salátaterméket állítanak elő kiváló minőségben, amely 25 millió zacskó salátát jelent. A cég a kezdetektől 
piacvezető szerepet töltött és tölt be a konyhakész saláták és salátaöntetek hazai piacán. 

A helyes, harmonikus étrend megválasztásának a kulcsa a te kezedben van. A kiegyensúlyozott táplál-
kozás a vásárlással kezdődik. Az egészségtudatos táplálkozás nem drágább, viszont kétségkívül több 
odafigyelést és időt igényel. 

Shenker-Horváth Kinga
dietetikusAlkoss, főzz, salátázz!
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UNION BIZTOSÍTÓ: 
EGÉSZSÉG ÉS BIZTOSÍTÁS

A magyar egészségügy sok változáson 
ment keresztül a századforduló után, 
aminek az egyik fontos mérföldköve az 
1989-es privatizáció volt. Ezt követő-
en kezdtek el terjedni a vállalati egész-
ségbiztosítások, a cégek adómentesen 
köthettek biztosítást a munkavállalóikra.  
Az adómentesség egészen 2019-ig tar-
tott, de a lendület azóta sem tört meg 
jelentősen. Magyarországon 95%-ban 
még mindig a vállalatok kötik meg ezeket 
a biztosításokat, és közben a járóbeteg 
ellátás 50%-a ma már a magánszek-

torban történik. Abban sokat fejlődött  
a magánegészségügyi szektor, hogy 
tudjuk azt, hogy mi lenne a siker kulcsa.  
Ez egy sok összetevős feladat: foglalkoz-
ni kell a várakozási idővel, az optimális 
kihasználtsággal, a betegút menedzs-
menttel. 
A magánegészségügyi szektor ezen kri-
tériumok alapján már sok szempontból 
jól működik, de tisztán látjuk azt is, hogy 
hol vannak még fejlesztendő területek.  
Az egyik ilyen a Budapest és a vidék kö-

zötti szolgáltatásbeli különbség. 
Több tanulmány és elemzés alapján  
a magyarok várható élettartama jóval ala-
csonyabb az európai átlagnál, de igaz ez 
az egészségesen töltött évek számára is. 
Magyarországon a leggyakoribb halálo-
zást kiváltó okok a szívérrendszeri, vala-
mint a daganatos megbetegedések. 
A prevenció, az egészségesebb életmód 
kulcskérdés a magyar társadalom egész-
ségi állapotának javításában. 
A következő néhány évben érdekes vál-
tozások várhatóak mind az egészség-

ügyi, mind pedig a nyugdíjrendszerben.
Fontos látni, hogy a Ratkó gyermekek 
most már nyugdíjas korban vannak,  
a Ratkó unokák pedig már elérték azt az 
életkort, amikor szignifikánsan nőnek az 
egészségügyi kiadások. E miatt közel évi 
2-3%-os lesz az igénybevétel növekedé-
se a következő 20 évben. 
A fekvőbeteg ellátás már elérte a teljesí-
tőképessége határát, ami a közfinanszí-
rozást illeti, így a magánszektorra még 
nagyobb figyelem és súly kerül a jövőben. 

Első önsegélyező pénztár

Adómentes vállalati egészségbiztosítás

A magánegészségügy szerepe egyre erősödik

COVID 19 reform kezdete?

Magán egészségbiztosítás kezdete

Alanyi jogú TB

praxisok és diagnosztika privatizálása

Háziorvosi -Az egészségügy privatizációjának kezdete

Társadalombiztosítás TB államosítása1891

2012

2021 2023
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1975 20001989
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A magyar egészségügyi rendszer változása
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A magyar háztartások minden száz fo-
rintból ötöt egészségügyre költenek.  
Ha a háztartások ezt irányítottan fektet-
nék egészségbiztosításba, megfelelő 
hatékonysággal, az már egy nagy elő-
relépést jelentene a mostani helyzethez 
képest is.
Az egészségügyi kiadások átlagosan 
13%-al nőttek a 2012-17-es időszakban 
és ez a szám tovább növekszik. Az ellá-

tórendszerrel szemben bizalmatlanság 
tapasztalható, a pandémia pedig még 
hangsúlyosabban felszínre hozta a meg-
oldandó feladatokat, a közfinanszírozott 
egészségügy reformja elodázhatatlan. 
Összességében elmondható, hogy az 
öngondoskodás Magyarországon élet-
minőség javító tényező. Ebben pedig ha-
zánkban nagyon fontos szerepet
játszanak a munkáltatók. 
A cégek ma már számtalan lehetőség 
közül választhatnak, ha munkatársaikra 

egészségbiztosítást szeretnének kötni, 
és egyre több vállalat él is ezzel a lehető-
séggel. Azért teszik, mert hatalmas előny, 
hogy ha valaki megbetegszik, akkor ke-
vesebb ideig fog kiesni a munkából: gyor-
sabban kap ellátást és ezzel sokkal job-
ban lerövidül a munkaképtelen időszak. 
Mindez jelentősen tudja növelni a munka-
vállalói elköteleződést is.
A betegségben eltöltött idő csökkentésé-

ben elengedhetetlen a prevenció is. Ha 
erre is fordít a vállalat pénzt, akkor még 
többet tesz a dolgozók egészségéért, le-
gyen szó szűrővizsgálatokról vagy vállala-
ti egészségprogramokról. 
Egy ilyen egészségbiztosítási csomag 
hosszú távon mindenkinek előnyt jelent: 
a vállalatnak, a munkavállalónak és csök-
kenti az állami ellátórendszerre háruló 
terhet. Így nem meglepő, hogy az egész-
ségbiztosítás díjbevétele jelentősen nö-
vekedett az elmúlt 5 évben, főként a cso-

A Ratkó korszak gyermekei
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portos vállalati biztosítások iránti igény 
emelkedésével. A piac folyamatosan bő-
vül, de a legnagyobb mértékben jelenleg 
a vállalati szegmens fejlődik. Becslésünk 
szerint a közép- és nagyvállalati kör fog-
lalkoztatottainak közel 10%-a rendelkezik 
csoportos egészségbiztosítással, és azt 
a tendenciát látjuk, hogy egyre kisebb 
vállalatok is érdeklődnek.
A kockázat alapú vállalati csoportos 
egészségbiztosítások csökkentik a közfi-
nanszírozott ellátórendszer ellátási terhe-
it. A biztosító rendelkezik azzal a tudás-
sal, hogy megszervezze és kontrollálja  
a foglalkoztatott lakosság ellátását. Érde-
kelt a hatékony ellátásszervezésben és  
a piac fejlesztésében.
Betegútszervező és magánegészségügyi 
szolgáltatókat von be a szolgáltatási fo-
lyamatba. Az UNION Biztosító számára 
nem csak arról szól az egészségbiz-
tosítás, hogy van egy termékünk, amit 
folyamatosan fejlesztünk, aktívan mene-
dzseljük a portfóliót, támogatjuk a ke-
resztértékesítést. 

Az UNION hisz az egészségbiztosítás-
ban és sokéves tapasztalatával szakértői 
szerepben tud fellépni. Az egészség-
biztosítási palettát folyamatosan bővíti, 
rendelkezik saját ellátásszervező céggel: 
ügyfeleinket egyre nagyobb számban 
saját leányvállalatunk, az UNION Érted 
Kft. szolgálja ki, telefonon, illetve online. 
Biztosítottjaink megfelelő színvonalú, 
gyors ellátása mellett adatokat is tudunk 
elemezni, dolgozunk a betegút menedzs-
menten, amit jól felépíteni tényleg hatal-
mas feladat. Jelenleg elsősorban a vidéki 
hálózat kiépítésére fókuszálunk, mert ott 
nem biztosított elegendő minőségi kapa-
citás. 

Hatalmas lendületet adna az egészség-
biztosítási piacnak, ha például járulék-
kedvezmény járna a vállalati egészségbiz-
tosításra. Azt eredményezné, hogy még 
szélesebb körben élnének a munkáltatók 
ezzel a lehetőséggel, erre a többlet terhe-
lésre viszont a magánegészségügyi szol-
gáltató rendszer még nincs felkészülve.

A vidéki hálózat fejlesztésében az UNION 
stratégiai partnere a Doktor24. Lét-
rehoztunk egy közös vállalatot, tehát  
a Doktor24 és az UNION közösen ter-
jeszkedik az országban. Székesfehérvá-
ron már közös egészségügyi szolgálta-
tónknál állunk ügyfeleink rendelkezésére,  
és a munka folytatódik tovább. Az a cé-
lunk, hogy egy olyan stabil hálózatot épít-
sünk, ami egyrészt kiszolgálja az UNION 
saját biztosítottjait, másrészt más bizto-
sítóknak is elérhető, illetve azok számára 
is, akik nem rendelkeznek biztosítással.

Ehhez a témához szorosan kapcsolódik 
még a Fitpuli, az UNION stratégiai partne-
re. A Fitpuli egy olyan lifestyle applikáció, 
amit vállalati egészségbiztosítás mellé, 
nagyvállalati partnereinknek biztosítunk. 
Fő célunk ezzel a prevenció erősítése. 
Az applikáció alkalmas közösségi játékok 
szervezésére, de orvosi időpontot is lehet 
rajta foglalni. 

Összefoglalásképpen elmondható, hogy 
ma már nem elég termékekben gondol-
kodni. Megoldásokat kell kínálni, öko-
szisztémát kell felépíteni. Azon dolgo-
zunk, hogy ennek minden egyes pillére 
rendelkezésre álljon, a lehető legjobban
működjön. Hisszük, hogy az UNION stra-
tégiai partnereivel karöltve képes erre.
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Az egészségprogram partnere az UNION Biztosító.
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CÉLKERESZTBEN A BIZTONSÁG

Biztonsági szolgáltatások, élőerős őrzés, recepciós feladatok

VIP személyek biztosítása, személyvédelem

Fegyveres feladatok ellátása

Magánnyomozás, Céges dolgozók környezet tanulmánya,
hátterének ellenőrzése

Rendezvény biztosítás

Belső ellenőrzések, auditok

Járat kísérések, ill. gyanú vagy esetleges hiányok esetén
járatok lekísérése, visszaélések, felderítése, rögzítése

Beépített nyomozók alkalmazása raktárakba, áru kiadó terekbe,
egyéb munkakörnyezetbe

Lehallgatás elleni védelem, ill. lehallgató eszközök felderítése,
visszatérő ellenőrzése

Leltár hiányok ellenőrzése, felderítése

Limuzinok biztosítása, sofőrrel, testőrrel

Információ védelem

Az épületek felület és héj védelme, technikai védelme

Biztonságtechnikai eszközök, védelmi rendszerek telepítése

Rejtett technikai eszközök műszeres felderítése

Pénzkísérés, -szállítás,

Infrastruktúrális Facility Management

Zöld terület gondozása, kaszálása, fák gallyazása,

Takarítás,

Lift, villany-, gáz-, víz-, fűtésszerelés, karbantartás

Kapcsolat:

www.targetcegcsoport.hu
target.iroda@gmail.com

Kapcsolat:

www.celkereszt.eu
target.iroda@gmail.com

003626301584
0036709327538
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család - és 

Iúságügyért Felelős Államtitkársága elvi és 

szakmai támogatást nyújt  Magyarország átfogó 

egészségvédelmi szűrőprogramjának.

A Család- és Iúságügyért Felelős Államtitkárság fontosnak tartja a „Magyarország átfogó 
egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020-2030” Program által végzett szűrővizsgálatokat. 

Család- és Iúságügyért Felelős Államtitkárság nagy hangsúlyt fektet a jövőben a Program népszerűsítésére. 
A gyermekek, családok testi és lelki jóllétének támogatása a Család- és Iúságügyért Felelős Államtitkárság 
kiemelt feladata. Ennek keretében partnerek vagyunk a Kopp Mária Lelki Egészség Stratégia prioritásának 
megvalósításában is. A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogram 2010-2020-2030 hozzájárul a 
népegészségügyi szempontból kiemelt fontosságú szűrővizsgálatok biztosításához és az egészséges életmód 
kialakításához, tanácsadás nyújtásához. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Család- és IúságügCsalád- és Iúságügyért Felelős Államtitkárság 

sikeres együttműködésben bízva, elvi és szakmai támogatásáról 
biztosítja a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramot. 

Novák Katalin 
Családokért felelős tárcanélküli miniszter

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Család- és Iúságügyért Felelős Államtitkárság

EMMI3632-1/2015/CSIAT
EMMI3632-2/2015/CSALADNEP

VISSZAPILLANTÁS - MEGTISZTELŐ ELISMERÉSEK

Dr. Vitályos Eszter
Államtitkár

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság

„A szűrések abban segíthetnek, hogy 

honfitársaink, mielőbb hozzájuthassanak 

a megfelelő ellátáshoz, így nagyobb 

esélyük legyen a teljes gyógyulásra, 

és minél hamarabb visszatérhessenek

a korábbi megszokott életükhöz.

A kormány az Európai Uniós források mellett költségvetési forrásokat is biztosít a szervezet 
népegészségügyi szűrések folyamatos biztosítása érdekében, illetve elkötelezettek vagyunk 
Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának támogatásában, amely 
azt gondolom figyelemre méltó eredményeket ért el. 

A 2010-ben indított program, amely 76 szakmai szervezet összefogásával valósul meg, 2020-ig bezárólag, több, mint 

593 000 állampolgár ingyenes szűrővizsgálatát tette lehetővé 2024 helyszínen, mely mintegy 8 000 000 vizsgálat 

elvégzését jelenti. 

Egy egész ország nevében szeretném megköszönni az áldozatos és kiemelkedő szakmai munkájukat, mellyel jobbá 

teszik a magyar polgárok életét, és támogatják országunkat. Ebben a munkában minden benne van, ami okot ad a 

büszkeségre, őszintén és tiszta szívből gratulálok valamennyi résztvevőnek. 

Ígérhetem, hogy a folytatásban ugyanúgy számíthatnak 
a kormány támogatására, mint ahogy mi is számítunk önökre, 

rendkívül fontos társadalmi és szakmai ellátásban.”

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA

SPORTÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 
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A testmozgás, az egészség és az életminőség 

egymással szorosan összefüggő fogalmak. Az aktív 

sportolás és kiegyensúlyozott táplálkozás mellett 

azonban a rendszeres időközönként elvégzett 

szűrővizsgálatoknak is nagyon fontos szerepe van 

egészségünk megőrzésében.

A „Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020-2030” nem csupán 
felhívja a  gyelmet arra, hogy milyen fontos a megelőzés, de nagyban segíti, hogy minél több 
magyar állampolgár megismerje saját egészségi állapotának alakulását. Az átfogó vizsgálatok 
mellett életmód tanácsadásban, így többek között a sportos életvitellel kapcsolatos hasznos 
információkban és javaslatokban is részesülhet mindenki, aki fontosnak tartja egészségét.

Magyarországon, évről-évre növekszik az aktív sportolók száma, ez azért is nagy öröm, mert a leghatásosabb 
eszköz egészségünk megőrzésére az nem más, mint a rendszeres testmozgás. Bizonyított tény, hogy a 
mozgásszegény életmód számos krónikus betegség kialakulásában szerepet játszhat, így a sport, mint az 
egyik legkiemeltebb életmódbeli tényező, nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a lehető legtovább 
megőrizzük egészségünket. A Sportért Felelős Államtitkárság ezért nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a 
társadalom minden rétege számára elérhetővé tegye a minőségi sportolás lehetőségét, az elmúlt évek 
infrastrukturális fejlesztései révén napjainkra mindenki számára jelentősen megnőtt a sportolási 
lehelehetőségek száma, elősegítve ezzel Magyarország Alaptörvényében foglalt, az állampolgárok testi és lelki 
egészséghez fűződő jogának érvényesülését, amelyhez a sporttevékenység támogatása is hozzátartozik.

A magyar lakosság egészségi állapotának javítása közös érdekünk,
a Sportért Felelős Államtitkárság elvi és szakmai támogatásáról biztosítja a programot.

Dr. Szabó Tünde 
Államtitkár

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sportért Felelős Államtitkárság

EMMI20200211/MÁESZ2020
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Az Agrárminisztérium  aktív szerepet vállal az 

egészségtudatos életmód, ezen belül is az 

egészséges táplálkozás minél szélesebb körben 

történő terjesztésében. 

Ennek okán kiemelt célunk, hogy megteremtsük a kiváló minőségű magyar élelmiszerek 
előállításának és forgalmazásának megfelelő szabályozási hátteret. A fentiekre, illetve az eddig a 
„Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020-2030” által elért 
eredményeikre tekintettel hasznos és eredményes kezdeményezésnek tartjuk a Programot.

A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja sok százezer magyar állampolgárnak segített, 
abban hogy képet kapjon egészségi állapotáról és ráirányította a  gyelmet a megelőzés fontosságára. Az 
átfogó vizsgálatok és életmód tanácsadások hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberek még időben tegyenek 
egészségükért. Örülünk, hogy elvi és szakmai támogatás révén a Minisztérium is részese lehetett ennek a 
példaértékű kezdeményezésnek. Az Agrárminisztérium (jogelődje: Földművelésügyi Minisztérium) a maga 
területén továbbra is aktív szerepet vállal az egészségtudatos életmód és táplálkozás népszerűsítésében, a 
szszervmaradványoktól mentes, egészséges élelmiszerek előállításban. Magyarország legnagyobb 
egészségvédelmi szűrőprogramjának eredményei bizonyítják, hogy a kezdeményezésre nagy szükség van. 

Bízunk benne, hogy a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőpogramja 
az elkövetkező években is folytatódni fog, és még több ember számára nyújt 

lehetőséget a hosszabb és egészségesebb élet megteremtéséhez!

Dr. Nagy István 
Agrárminiszter

Agrárminisztérium

PÁT20158
PTKF/661-1/2018
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Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrő-

programjának gyermek prevenciós programja 

az  "Utazás az egészség birodalmába" az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős 

Államtitkárság szakmai támogatásával valósul 

meg.

A felnőtt lakosság egészségmegőrzése mellett a gyermekeink egészsége mindannyiunk fontos 
ügye, éppen ezért előírás minden köznevelési intézmény számára a teljes körű intézményi 
egészségfejlesztés (TIE). Ehhez kapcsolódva 2018/2019-es tanév márciusától kezdve hivatalosan is 
útjára indult a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának 2010- 2020-2030 
gyermek prevenciós programja az „Utazás az egészség birodalmába” címmel, így Magyarország 
átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja a TIE  IV. pontjának aktív megvalósítási helyszínévé vált. 

A Program formálja a gyermekek prevenciós gondolkodását, és bevezeti az őket a megelőzés rejtelmeibe az 
általános iskola első osztályától az egyetemi szintig bezárólag. A Program segítségével évi 75 000 gyermek 
ismerheti meg az emberi test működését és felépítését látványos anatómiai bemutató és virtuális 
technológia segítségével, valamint dietetikai tanácsadással, baleset és bűnmegelőzési ismeretekkel, 
elsősegély-nyújtási ismeretekkel is találkozhatnak a diákok. A Magyarország átfogó egészségvédelmi 
szűrőprogram 2010-2020-2030 TIE kapcsolódása, az egészséges életmódra nevelő elősegítő pozitív hatása 
mimiatt az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága szakmai támogatásáról 
biztosítja a Programot.

A Magyarország átfogó egészségvédelmi  szűrőprogramjának legfontosabb üzenete 
„csak egészséges gyermekből lehet egészséges felnőtt”. 

Dr. Maruzsa Zoltán 
Államtitkár

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Köznevelésért Felelős Államtitkárság

EMMI16924/2019/KÖZNEVSTRAT
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Az Országos Rendőr-főkapitányság Országos 

Balesetmegelőzési Bizottsága elvi és szakmai, 

valamint megvalósítási támogatást nyújt 

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrő-

programjának.

Országos Rendőr-főkapitányság, Országos Balesetmegelőzési Bizottsága elismerését fejezi ki a 
MÁESZ Program eddigi elért eredményeihez. A Magyarország átfogó egészségvédelmi 
szűrőprogramja 2010-2020-2030 kezdeményezés első szakaszában elért sikerek során széles 
körben megjelenő lakosság összetétele tökéletes célcsoportja lehet az ORFK-OBB által a védtelen 
közlekedők biztonsága érdekében végzett megelőző tevékenységnek, üzeneteknek is. 

Az ORFK- Országos Balesetmegelőzési Bizottsága vállalja, hogy a jövőben szakmailag támogatja a Program 

megvalósítását. Az Országos Rendőr-főkapitányság, Országos Balesetmegelőzési Bizottsága a Magyarország 

átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020-2030 program megvalósulásához, így a 2018/2019 

tanévtől elindult „Utazás az egészség birodalmába” című gyermek prevenciós programhoz is, mind 

szakmailag, mind anyagi forrás biztosításával hozzá tud járulni. 

A meA megyei, fővárosi balesetmegelőzési bizottságokban dolgozó kollégák szakmai 
együttműködésükről biztosítva segíteni fogják a Magyarország átfogó 

egészségvédelmi szűrőprogram 2010-2020-2030 megvalósítását.

Óberling József r. ezredes
rendőrségi főtanácsos

főosztályvezető
ORFK-OBB ügyvezető elnöke

VISSZAPILLANTÁS - MEGTISZTELŐ ELISMERÉSEK
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Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020-2030 a magyar gazdaságot 

meghatározó hazai és nemzetközi vállalatokkal együttműködve több ezer aktív munkavállaló átfogó 

vizsgálatát és életmód tanácsadását látja el az Igénylési és Támogatási Projekt keretében.

Szeretné, hogy az Ön munkahelyére is ellátogasson a Program?

Jelentkezésüket a programiroda@egeszsegprogram.eu címre várjuk.
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Szeretné hogy munkahelyére  
is ellátogasson a speciális 

szűrőkamion?

Ebben segít az
Igénylési és Támogatási Projekt

Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

H O T E L S  &  R E S O R T S

Étrend-kiegészítő 
vassal és vitaminokkal

300

REFERENCIÁK, HR-EHS-KEM PROGRAM
Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020-2030 a magyar gazdaságot 

meghatározó hazai és nemzetközi vállalatokkal együttműködve több ezer aktív munkavállaló átfogó 

vizsgálatát és életmód tanácsadását látja el az Igénylési és Támogatási Projekt keretében.

Szeretné, hogy az Ön munkahelyére is ellátogasson a Program?

Jelentkezésüket a programiroda@egeszsegprogram.eu címre várjuk.

SZERETNÉ, HOGY MUNKAHELYÉRE IS ELLÁTOGASSON 
A SPECIÁLIS SZŰRŐKAMION?

Ebben segít az Igénylési és Támogatási Projekt
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It was present Nationwide at 2212 locations, allowing for more than 643 000 citizens to participate for 

free. The program spent in this period 20 454  hours for prevention, issued 1 450 000  health books, 

and provided families with 524 528 preventive information packages. More than 20 000 professionals 

participated in implementation nationwide, and beside the nearly 8 million tests carried out, more than 

18 million risk assessment questionnaires completed by the participating population was worked up 

in uniform data management system. Hungary’s Comprehensive Health Screening Program in the 

period of 2020-2025 focuses on children, youth and families in the framework of “Focus on Prevention: 

Children - Young People - Families Year”. The program is closely aligned to the directives of the Euro-

pean Union and to the world’s days of WHO and the UN., and agrees with the government's National 

Cooperation Program and Family Protection Action Plan.

The program brought to life for the Hungarian society will help to get more Hungarian citizens to 

know their health status, regardless of age, place of residence and occupation and to recognize the 

importance of prevention in time. Citizens meet with this initiative annually nearly at 200 locations 

nationwide, during the total 20-years program period, approximately at 3000 locations, on family 

days, festivals, local events, professional conferences, major sporting events and at workplaces’ 

lifestyle prevention days. Hungary's economically dominant employers also are engaged in the prog-

ram, thus, thousands of active workers are involved in screening and lifestyle counseling. Because 

Hungary’s Comprehensive Health Care Screening Program 2010 – 2020 – 2030

Public Health Prevention in Hungary

FOCUS ON PREVENTION: CHILDREN - YOUTH - FAMILIES YEAR 2020-2025

Hungary’s comprehensive health screening program 2010-2020-2030 (MÁESZ) is the largest 

humanitarian health protecting program in Hungary which provides free screenings for the general 

public with the latest technology keeping in mind the importance of prevention. To participate in the 

program, attendance health card is not required so that disadvantaged people can make use of the 

screening. The program is realized with the collaboration of 76 professional organizations, based on 

EU directives, with the support of the European Regional Development Fund, coordinated by the 

Hungarian Medical Societies and Associations (MOTESZ), and in consensus with the National Prog-

ram for heart and vascular disease prevention and care. Hungary’s Comprehensive Health Screening 

Program successfully fulfilled it1s objectives for the first ten years.

Health screening 
program
Health �rst of all...

Hungary’s Comprehensive Health Care Screening Program 2010 – 2020 – 2030
Health screening 
program
Health �rst of all...

of deterioration of health in the population, increasing emphasis should be placed on prevention in 

the European Union. Hungary’s Comprehensive Health Screening Program will help in monitoring the 

health status of the population, at the intersection of the patient and the doctor, in the multidimensional 

understanding of health. In addition to the screenings, special attention is paid to public health 

threatening risk factors, as smoking, sedentary lifestyle, improper diet, obesity and excessive alcohol 

consumption, which may be prevented with lifestyle advice. 

The program provides the population with appropriate knowledge of symptoms of cancer and 

cardiovascular diseases (heart attack, stroke, hypertension), and importance of prevention. The prog-

ram pays special attention to eye diseases, hearing loss, asthma and allergies, smoking, varicose risk, 

neuropathy, skin protection, incontinence, prostate disease, dementia, lactose intolerance and last 

but not least the sports and health related interfaces.As part of the lifestyle counseling, the program 

in cooperation with professional organizations and civil societies presents techniques of the first aid 

including reanimation and home treatment of burns, and presents the human body structure with 

spectacular anatomical show. 

Within the framework of the program, 40 kind of comprehensive testing is possible in Hungary's 

largest mobile diagnostic center. In the yearly renewed special health screening truck the latest 

investigation tools are used with the support of European Regional Development Fund. On each 

test point unique 3D technology films shows the area to be diagnosed, as well as using virtual reality 

goggles, so every visitor can get an insight into the functioning of the human body. From 2020, with 

the help of a new dental block, general dental health check and early detection of oral cancer is also 

possible for visitors. In addition to a comprehensive examination of the adult population, all of us 

has an accented importance the issue of our children's. health In Hungary the Government and the 

Parliament prescribed the institutionalized implementation of holistic health promotion (HHP) in all 

Hungarian educational institutions. 

www.egeszsegprogram.eu

The comprehensive health tests program of Hungary
2010 – 2020 – 2030
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Hungary’s Comprehensive Health Care Screening Program 2010 – 2020 – 2030
Health screening 
program
Health �rst of all...

Taking this into consideration, from 2018/2019 school year Hungary’s Comprehensive Health 

Screening Program launched officially the child prevention program named "Journey into the realm of 

health" The project has high priority, which shapes children's thinking of health by 2030, introducing 

them to the mysteries of prevention, with the cooperation of several professional organizations.

The program's key message: "Healthy children - healthy adults". Hungary's Comprehensive Health 

Screening Program became a scene of active help for teachers in their daily health promoting tasks 

in HHP: in giving help to expand children's health knowledge and skills. Using attractive methods the 

Program ensures free participation of approximately 75 000 children every year. Within the framework 

of the program, students from the first class of primary school to university level may gain insight into 

activities related to the realm of health and prevention. The children and the young can participate in 

a spectacular anatomical show so they can learn about the structure and functioning of the human 

body. With the guidance of professionals, the anatomical models can be touched and handled, and 

insight can be gained into the interior of the human body. 

In addition to the number of anatomical models, the virtual technology gives also exciting elements 

for children since in Hungary only here you will find the 5-metre high virtual 3D mini planetarium, so-

called Anatomical Cinema Tent, where the students can view a 15-minute lecture series with unique 

sight and sound elements coloured. In the lifestyle tents using virtual reality glasses, 3D technology 

films presents the human body from the inside. With professionals help of dietetians, children can 

learn about healthy nutrition options, and of courtesy of the National Police - Accident Prevention 

Committee, the police staff gives advices to the little ones and big ones about accidents and crime 

prevention skills.

Hungary’s Comprehensive Health Care Screening Program 2010 – 2020 – 2030
Health screening 
program
Health �rst of all...

With the help of nurses resuscitation and first aid training is also provided for the students. The Health 

Development Office staff will help both adults and children with exercise and lifestyle counseling skills 

as well. We offer the program to all who wish to obtain a comprehensive investigation of their own 

health status, and even for those who think prevention is important. Remember, screening can save 

lives. Everyone has a responsibility to themselves and to their loved ones.

We look forward to welcoming you to the program locations. We are confident that we have been an 

active part of your and your family's health. 

Professional and Coordination Committee of Hungary's comprehensive health screening programRoute

Screening spot
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BODY COMPOSITION ASSESSMENT EVALUATION
Height (cm)  Abdominal circumference measurement (cm)  hip circumference measurement (cm) 
Weight (kg)     Target weight to be achieved  (kg) 
Skeletal muscle mass measurement (kg)
Body fat mass measurement (kg)
Body mass index (kg/m2)
Waist - hip ratio
Abdominal fat surface test
Edema examination                                            normal:            mild:            abnormal:  

Bone mineral content (kg)

CARDIOVASCULAR RISK  You've been eating within 2 hours?  yes         no        EVALUATIONFemale     Male      Age .  .  .  .  .  . Residence, according ZIP Code:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Do you smoke? yes  no 

If yes, do you want to help put down the cigarette within a month? yes  no 

Do you being treated for high cholesterol? yes   no 

Do you think, can cause illness by excessive salt consumption? yes  no 

How often do you eat fruits and vegetables? Daily       Weekly  Monthly 

Do you experience regular tinnitus? yes  no 

Do you have a driver's license?   yes  no 

Do you have any of chronic disease? 

 yes   no  

1 . Hypertension? yes   no  

2 . Diabetes? yes   no  

3 . Heart disease? yes   no  

4 . Kidney disease? yes   no  

5 . Asthma, allergy?  yes   no  

6 . Eye disease? yes   no  

7 . Hearing loss? yes   no  

In your family occurred chronic illness?

1 . Heart attack? yes   no  

2 . Hypertension?  yes   no  

3 . Stroke? yes   no  

4 .  Cancer? yes   no  

5 .  Metabolic disease?  

(Elevated levels of sugar /  

cholesterol / uric acid / fat) yes   no  

SCREENING DATA SHEET 2020

How often do you participating in screening?

Yearly 5 years Wasn't

Family doctor

Specialist

Lab

Comprehensive screening

Do you have one or more characteristics to your feet or hands, the following properties are?

The results of this test will take / share with family doctor? yes   no  

What kind of job do you have?                                     Manual labor     Intellectual work     Both  
What is your school qualifications?    Primary School    High-School       College     University 

DENTAL TESTS EVALUATION
Dental decay 
Tooth loss 
Gingivitis 
Lesions on face, neck 
Lesion of oral mucosa 
Dental care is necessary 

EVALUATION
CARDIOLOGY, HYPERTENSION CORRECT 

VALUE 
DIFFERENT 

VALUE

Cardio-vascular and ECG tests
Atrial fibrillation - more than six extra atrial beats per minute
Tachycardia - more than six extra ventricular beats per minute
Blood pressure (MERCURY millimetres)       Sz:  D:  Pulzus:  
Arterial elasticity test              
Doppler examination of venous insufficiency (sec)         

9 m/s 9-11 m/s 11 m/s felett

20-40 sec <20 - >40 sec

RISK ASSESSMENT SURVEY QUESTIONNAIRES EVALUATION
Lactose intolerance test  
Peripheral vascular disease risk test
Colon cancer - ibs - reflux risk test  
Varicose disease risk test      
Incontinence and urine draining disorders        

Prostate disease risk test
Physical activity level assessment

Blood glucose measurement (mmol/l)                
Uric acid level measurement (μmol/l)
Cholesterol measurements (mmol/l)

PULMONOLOGY EVALUATION
Spirometry        FVC(%):  FEV1(%):  PEF(%):  MEF25-75 (%): 
COPD questionnaire risk test
Carbon monoxide measurement (ppm)
Pulse oximetry (%)

BODY FUNCTION TEST EVALUATION
Hearing test right (dB/Hz) 500: 1000: 2000: 4000:

Hearing test left (dB/Hz) 500: 1000: 2000: 4000:

Neuropathy test        
Intraocular pressure test (MERCURY millimetres)  Right:   Left: 

Computer vision test (right)     SPH   CYL   AXIS

Computer vision test (left)     SPH   CYL   AXIS

Glasses diopter test (diopter) 

Dry eye test   

Color blindness screening

Examination of skin hydration 

Examination of skin pigmentation            

Examination of skin sebum content

Dynamometer test of hand clamping force (right)

Dynamometer test of hand clamping force (left)

7-8 PONT 6 PONT 0-5 PONT

A COMPREHENSIVE STUDIES IN PROGRAM: A COMPREHENSIVE STUDIES IN PROGRAM:

Burning feeling? yes   no  

Numbness? yes   no  

Tingling? yes   no  

Needle-like feeling? yes   no  

Female 0-11 Male 0-7 Female 12-22 Male 8-14 Female ≤23, Male ≤15

0-4 POINTS 5-20 POINTS

over 23 between14-22 under 13

 >61 - appropriate 31-60 - dry <30 - very dry

36-60
less at risk

16-35
medium risk

0-15
highly endangered

30-65 normal >65 - liparous

strong normal weak

strong normal weak

TAJ (Hungarian social security number)

SCREENING DATA SHEET 2022

TAJ (Hungarian social security number): . . . . . . . . . . . . . . . .

(optional)
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Nő     Férfi      Életkor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lakhely irányítószám szerint:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Ön dohányzik? igen  nem 

Ha igen, szeretné, hogy segítséggel egy hónapon belül letegye a cigit? igen  nem 

Kezelik magas koleszterinszint miatt? igen   nem 

Véleménye szerint okozhat betegséget a túlzott só fogyasztás? igen  nem 

Milyen gyakran fogyaszt zöldséget, gyümölcsöt? naponta     hetente  havonta 

Tapasztal rendszeres fülzúgást? igen  nem 

Rendelkezik jogosítvánnyal?  igen  nem 

Tud Ön bármilyen krónikus megbetegedéséről? 

 igen   nem  

1 . Magasvérnyomás igen   nem  

2 . Cukorbetegség igen   nem  

3 . Szívbetegség igen   nem  

4 . Vesebetegség igen   nem  

5 . Asztma, allergia  igen   nem  

6 . Szembetegség igen   nem  

7 . Hallásveszteség igen   nem  

Családjában fordult elő krónikus megbetegedés?

1 . Szívinfarktus igen   nem  

2 . Magasvérnyomás  igen   nem  

3 . Stroke igen   nem  

4 .  Daganatos  

megbetegedés igen   nem  

5 .  Anyagcsere betegség  

(Emelkedett szint: cukor/ 

koleszterin/húgysav/zsír) igen   nem  

SZŰRÉSI ADATLAP 2021

Milyen rendszerességgel vesz részt szűrővizsgálatokon?

Évente 5 évente Nem volt

Háziorvos

Szakorvos

Labor

Átfogó szűrővizsgálat

Jellemző-e az Ön lábában, vagy kezében az alábbi tulajdonságok közül egy vagy több?

Jelen vizsgálati eredményeit elviszi / megosztja háziorvosával? igen   nem  

Milyen munkát végez? fizikai   szellemi  mindkettőt  
Iskolai végzettség? Általános   Középiskola   Főiskola  Egyetem 

FOGÁSZATI VIZSGÁLATOK KIÉRTÉKELÉS
Fogszuvasodás 
Foghiány 
Ínygyulladás 
Elváltozás arcon, nyakon 
Elváltozás szájnyálkahártyán 
Fogászati ellátás szükséges 

KIÉRTÉKELÉS
KARDIOLÓGIA, HIPERTÓNIA MEGFELELŐ 

ÉRTÉK
ELTÉRŐ 
ÉRTÉK

Szív- és érrendszeri vizsgálat EKG
Pitvarfibrilláció - több mint 6 pitvari extraütés percenként
Tachykardia - több mint 6 kamrai extraütés percenként
Vérnyomásmérés (Hgmm)                             Sz:  D:  Pulzus:  
Érfali rugalmasság vizsgálat              
Vénás elégtelenség doppler vizsgálata (sec)          

9 m/s 9-11 m/s 11 m/s felett

20-40 sec <20 - >40 sec

RIZIKÓ FELMÉRÉSI KÉRDŐÍVEK ÉRTÉKELÉSE KIÉRTÉKELÉS
Laktózérzékenység teszt  
Perifériás érbetegség rizikóteszt
Vastagbéldaganat - IBS - Reflux rizikóteszt  
Visszérbetegség kockázati teszt      
Inkontinencia és vízeletürítési zavarok teszt         

Prosztata betegségek kockázati teszt
Fizikai aktivitás szintjének felmérése    

SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT Étkezett 2 órán belül?  igen         nem        KIÉRTÉKELÉS
Vércukorszint mérés (mmol/l)                
Húgysavszint mérés (μmol/l)
Koleszterinszint mérés (mmol/l)

TÜDŐGYÓGYÁSZAT KIÉRTÉKELÉS
Spirometria        FVC(%):  FEV1(%):  PEF(%):  MEF25-75 (%): 
COPD kérdőíves rizikóteszt
Szén monoxid mérés (ppm)
Pulse oximetria (%)

TEST ÖSSZETÉTEL VIZSGÁLAT KIÉRTÉKELÉS
Magasság mérés (cm)  Haskörfogat mérés (cm)  Csípőkörfogat mérés (cm) 
Testsúly (kg)      Elérendő célsúly (kg) 
Vázizom tömeg mérés (kg)
Testzsír tömeg mérés (kg)
Testtömeg index (kg/m2)
Derék - csípő arány
Hasi zsírfelület vizsgálat
Ödéma vizsgálat  normál: enyhe: kóros: 
Csontok ásványianyag tartalma (kg)

TESTMŰKÖDÉS VIZSGÁLAT KIÉRTÉKELÉS
Hallásvizsgálat jobb (dB/Hz) 500: 1000: 2000: 4000:

Hallásvizsgálat bal (dB/Hz) 500: 1000: 2000: 4000:

Neuropathia vizsgálat        
Szemnyomás vizsgálat (Hgmm)   Jobb:   Bal: 

Computeres látásvizsgálat (jobb)     SPH   CYL   AXIS

Computeres látásvizsgálat (bal)     SPH   CYL   AXIS

Szemüveg dioptria vizsgálat (dioptria) 

Szemszárazság teszt   

Színtévesztés szűrővizsgálata

Bőr hidratáltságának vizsgálata 

Bőr pigmentáció vizsgálat            

Bőr faggyútartalmának vizsgálata

Kéz szorító erejének dynamometeres vizsgálata (jobb kéz)

Kéz szorító erejének dynamometeres vizsgálata (bal kéz)

erős normál gyenge

erős normál gyenge

30-65 normál >65 - zsíros

36-60
kevésbé veszélyeztetett

16-35
közepesen veszélyeztetett

0-15
kiemelten veszélyeztetett

7-8 PONT 6 PONT 0-5 PONT

 >61 - megfelelő 31-60 - száraz <30 - nagyon száraz

A PROGRAMBAN SZEREPLŐ ÁTFOGÓ VIZSGÁLATOK: A PROGRAMBAN SZEREPLŐ ÁTFOGÓ VIZSGÁLATOK:

Égő érzés? igen   nem  

Bizsergés? igen   nem  

Zsibbadás? igen   nem  

Tűszúrásszerű érzés? igen   nem  

0-4 PONT 5-20 PONT

Nő 0-11, Férfi 0-7 Nő 12-22, Férfi 8-14 Nő ≤23, Férfi ≤15

23 felett 14-22 között 10 alatt

 SZŰRÉSI ADATLAP 2022

                TAJ szám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nem kötelező)

302 303



Központi koordináció Magyarország, Dermatron Health Service

H-2000 Szentendre, Római Sánc köz 2.

Email: programiroda@egeszsegprogram.eu 

Web: www.egeszsegprogram.eu
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