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1991.évi XI.törvény
az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálatról

• 1.§ A népegészségügy állami feladatai:
• -közegészségügyi

• -járványügyi

• -egészségfejlesztési (egészségvédelem,-nevelés,-
megőrzés)

• -egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítása, 
koordinálása és felügyelete

• -egészségügyi ellátás felügyelete

• Az állam az ÁNTSZ létrehozásával és működtetésével 
biztosítja, központi hivatal ( állami költségvetés )



5.§EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI 

TEVÉKENYSÉG
• Összehangolja, szervezi és felügyeli a népbetegségek 

megelőzését szolgáló feladatok végrehajtását, így

-a gyógyító-megelőző alapellátás tanácsadó 
tevékenységét

-a család- és nővédelmi feladatokat ellátó intézményeket

-az anya- és csecsemővédelmi feladatokat ellátó 
intézményeket

-a mentálhigiénés szolgálatokat

-lakossági célzott szűrővizsgálatokat szervez

• Megelőzést szolgáló programok kidolgozásában és 
végrehajtásában vesz részt



Egészségfejlesztési Főosztály

Nemfertőző Betegségek 

Epidemiológiai Osztály

Egészségnevelési és 

Szűrési Koordinációs Osztály



A NEMFERTŐZŐ BETEGSÉGEK EPIDEMIOLÓGIAI

OSZTÁLYÁNAK MUNKÁI

Két összefoglaló kiadvány, valamint számos nemzetközi
és hazai el adás, továbbá kistérségi és települési
helyzetelemzések
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Szervezett szűrés 
Magyarországon

• 2002 januártól emlőszűrés
• 2003 szeptembertől méhnyak-szűrés
• Vastagbél-szűrés

Adatok Országos Egészségbiztosítási 
Pénztártól

Gond: adatregiszterek nem találkoznak
(Egészségbiztosító, rákregiszter, szűrési 

rendszer)



Emlőszűrés

• 45-65 éves nők
• 2 évente
• Szűrőközpontokban
Előzmény: 1996-tól világbanki program
Sajátosság: „beutalós” vizsgálatok

Méhnyakszűrés
• 25-65 éves

• 3 évente

• Előzmény: 60-as évektől 
nagyvállalatoknál 

• Minden nőgyógyászati 
vizsgálat legyen egyben 
rákszűrés is

• Sajátosság:

• Magánnőgyógyászok

• Jelentési fegyelmezetlenség

• Védőnői méhnyakszűrő 
program 2009 óta

Vastagbélszűrés

• Egyelőre nincs szervezett 
formában

• Több modellprogram

• Kérdés: milyen módszerrel

• Budapest declaration



Szíve egészsége legyen szívügye!
• Tájékoztatás a kockázati 

tényezőkről
• Kapcsolatuk az életmóddal
• Befolyásolásuk 

lehetőségei
• Egyes parméterek mérése

– Vérnyomás
– Testtömeg
– Testmagasság BMI-

számítás)
– Haskörfogat
– Testzsírszázalék



Dohányzás 
visszaszorítása

• Jogszabályok, helyi 
rendeletek megismertetése

• Dohányzásmentes életmód 
előnyei

• A dohányzásról leszokást 
segítő kék szám népszerűsítése

• „Válaszd a dohányzásmentes életet!” kiállítás
• Kilégzett levegő CO-tartalmának mérése
• Nikotinfüggőségi teszt
• Tanácsadás a leszokáshoz
• Nemzetközi „Ne gyújts rá!” nap rendezvény a  Duna Plaza 

Üzletközpontban. 



Otthon higiénéje

• Kiállítás

• Tanácsadás

• Szemléltető eszközök

• Kvízjáték

• személyi, lakószoba, 
fürdőszoba, konyha, 
kisállat-tartás higiénéje



Kullancsok által terjesztett 
fertőzések megelőzése

• Kullancscsípés elleni védekezés

• A kullancs eltávolításának módja

• Védőoltás

• Kiállítás (plüsskullancs)

• Játékok



A rendezett környezet 
parlagfűmentes

• Kiállítás

• Élő növény bemutatása

• A parlagfű-mentesítés 
technikái



Félelem nélkül élni!

• A daganatos betegségek korai felismerését szolgáló
népegészségügyi szűrővizsgálatok népszerűsítése

• Kiállítás, tanácsadás

• Kiadványok, játék

• Emlőönvizsgálat oktatása maketten 



„Szerelem – hűség – felelősség –
a jövő generáció egészségéért”

• Szerepjátékok

• Felkészítés a családi 
életre

• Hűség, felelős szexuális 
magatartás

• Nemi úton terjedő 
betegségek (kiemelten a
HIV/AIDS) prevenciója

• AIDS Világnap 
rendezvények 



Az alkohol 
csapdái

• Túlzott alkohol- és drogfogyasztás 
következményei

• Közúti és háztartási balesetek 
megelőzése

• Függőség, annak jelei

• Szimulációs szemüveg stb.



Kiemelt életkori csoportok

• „No 1 az Egészség” (általános és középiskolákban)
– életkornak megfelelő alapismeretek,
– aktivizáló módszerek

• „Egészséged jövője rajtad is múlik” (felsőoktatási 
intézmények)

• Munkahelyi egészségfejlesztési programok



Hátrányos helyzetűek

• Hátrányos helyzetűeket oktató-nevelő 
általános iskola 

• Időskorúak:
– Napközi otthon

– Bentlakásos intézmény



Civil szervezetekkel  való együttműködés

Pápai Páriz Egészségnevelési Országos Egyesület

Szövetség a dohányzás visszaszorításáért

Rákbetegek Országos Szövetsége

Magyar Rákellenes Liga

Gondolkodj Egészségesen

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
Egészségesebb Óvodák hálózata

Buda XI SE

Anygyalföldért Egyesület

Mi Falunkért Alapítvány Szokolya



Köszönöm a figyelmet!


