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• 188 regisztrált részt 
vevő
– 26 EU tagállam

– Bizottság

– WHO európai régió

– OECD

– FAO

• 28 előadás

• 19 poszter

• Értékelés: 8,4





Tegyünk a megelőzésért

• 4 plenáris szekció

– Hatékony népegészségügyi rendszerek 

– Gyakorlatorientált stratégiák

– Akciók a CEE régiókból

– EU támogatott népegészségügyi projectek – hogyan 

tovább?

• 3 párhuzamos workshop – táplálkozás, fizikai 

aktivitás, dohányzás

– EU szintű akciók

– Nemzeti szintű akciók

– Helyi szintű akciók



Many projects funded since 2005

http://www.move-europe.de/
http://gpow.eu/templates/index.php
http://nugo.dife.de/twiki41/bin/view/IDAMES/
http://www.heartcharter.eu/default.aspx
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EU policies examples
• School Fruit Scheme:

– Providing young people with free fruit and vegetables at school

– Education and awareness-raising

– Commitment by 25 Member States (MS) for year 2010-2011 

– Budget put aside by the Commission:€90 million

• School milk scheme:

– 384059 tons of milk/milk products distributed

in schools in 2008/2009 

– 26 MS involved 

– Community expenditures of €74,68 million 

• Free Food for Europe’s Poor:

– 19 MS involved 

– set up in 1987,€307 million up to 2008 and €500 millions since 
2009









Konferencia következtetés

• Nemzetközi szintű koordinált cselekvés a 

nemzeti programok támogatásával

• A népegészségügyi politikák és programok 

jobb monitorozása és értékelése

• A fókuszpontok hálózatának erősítése

• Az egészséges választék nagyobb 

hangsúlyozása

• A közösségi média alkalmazásának erősítése



Élelmiszerek reformulációja – Európai Keretprogram - 2008

• A fő cél a lakosság sóbevitelének csökkentése, a nemzeti, illetve a 
WHO ajánlás (5g/nap) elérése

• 4 év alatt 16% sócsökkentést javasolnak a legszélesebb 
élelmiszerkategóriákat érintően

• A nemzeti programok támogatása és erősítése

– Összevethető haladás a tagállamokban

– Rugalmasság a tagállamokat illetően

– Világos program és összehangolt üzenetek az élelmiszeriparnak

– Mérhető akciók

Fehér Könyv a Táplálkozással, Túlsúllyal, Elhízással 

összefüggő betegségek Európai Stratégiájáról, 2007



STOP Só! 

Nemzeti Sócsökkentő Program

Kulcselemek

– Nemzeti szintű helyzetértékelés

– Főbb élelmiszerkategóriák 

meghatározása

– Sócsökkentés az ipar és a 

közétkeztetés részéről

– Figyelemfelkeltő kampány 

(lakosság, ipar, egészségügyi 

szakemberek) 

– Monitorozás, értékelés

2011. február 24.



A lakosság sóbevitelét meghatározó élelmiszer-

csoportok megoszlása az OTÁP2009 alapján

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.marions-kochbuch.com/food-pic/black-forest-country-bread.jpg&imgrefurl=http://www.marions-kochbuch.com/bread.htm&usg=__cQ8hdEKo07-5kUqmrza5fxb4jWQ=&h=306&w=512&sz=33&hl=hu&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=0TAldezQgFOZxM:&tbnh=78&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dbread%26hl%3Dhu%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.elelmiszerexpressz.hu/media/images/products/becsi-felvagott.jpg&imgrefurl=http://www.elelmiszerexpressz.hu/termekek/zimbo-termekek&usg=__sfKIAe_gMXJUCRKk9U02xrB9s3c=&h=1772&w=1654&sz=160&hl=hu&start=18&zoom=1&itbs=1&tbnid=MMO2EnXa3DguMM:&tbnh=150&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Dfelv%25C3%25A1gott%26hl%3Dhu%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://nickobeano.files.wordpress.com/2008/01/cheese_oh_cheese.jpg&imgrefurl=http://nickobeano.wordpress.com/2008/01/21/facebook-cheese/&usg=__AxIx6hp9a5g32HHOjdwnx5yMYG4=&h=280&w=300&sz=32&hl=hu&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=yS1_PxuyKAKEoM:&tbnh=108&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dcheese%26hl%3Dhu%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.startaruhaz.hu/images/konzerv/real_vegyes_vagott_savanyusag_720_ml.jpg&imgrefurl=http://www.startaruhaz.hu/index.php%3Fmain_page%3Dindex%26cPath%3D176_181&usg=__F5PDJAFVBps8MBMlynGSnvGush4=&h=300&w=300&sz=19&hl=hu&start=10&zoom=1&itbs=1&tbnid=0nHnXEzyiJHwTM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dsavany%25C3%25BAs%25C3%25A1g%26hl%3Dhu%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1










A programot fenn kell tartani!

• Erős kormányzati elkötelezettség

• Megfelelő költségvetés éves 

bontásban

• Figyelemfelhívás, oktatás, 

minden társadalmi csoportban és 

életkorban

• Széleskörű partnerség a 

kulcsszereplőkkel

• Az ipar megnyerése 

• Jogszabályi eszközök 

alkalmazása

• Folyamatos monitorozás



71% 32%

A hipertóniás betegek és 

a sószegény diétát tartók aránya 

(ELEF2009)

Hipertónia

 2,6 millió hipertóniás

ebből

 4%!!! (104 000 beteg) 
tart SÓSZEGÉNY diétát!



Köszönöm 

a figyelmet!

www.oeti.hu 

www.stopso.hu




