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I. Betegforgalom, teljesítményadatok összegezve 

2021. évi betegforgalmi és teljesítményadatokat vizsgálva megállapítható, hogy a 
mind betegforgalom, mind teljesítmény tekintetében - COVID-19 világjárvány 
közvetlen és közvetett hatásai miatt - elmaradtunk a 2019-es évhez képest.  

 

 

 

A rendkívüli helyzet miatt a Kormányzat beavatkozott finanszírozásunkba, és egy 
úgynevezett átlagfinanszírozással (az el z  őónapok átlaŐos teljesítménye alapján 
számítva) biztosította intézményünk m ködését. Ennek köszönőet en 
intézményünk csökkent kapacitással, csökkent forrásokkal ugyan, de 
folyamatosan m ködött a pandémia alatt is, biztosítva a kistérséŐ beteŐállátását.  

A betegforgalom csökkenéseinek okai tehát egyrészt maga a COVID-19 
pandémia, melynek okán eŐyrészt az el jeŐyzési id pontjainkat járványügyi 
érdekb l ritkítanunk kellett, másrészt id szakosan eŐyes rendelések szüneteltek – 
hiszen orvosaink egy része közvetlenül részt vett a coronavírusos betegek 
ellátásában kirendelve a covid ellátó osztályokra – harmadrészt a páciensek is 
igyekezték kerülni a közösségi tereket, racionalizálták az orvoshoz járásukat. 
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2021-ES ÉV TELJESÍTMÉNYE 2019-ES TVK-HOZ 
KÉPEST (NÉMET PONT)

2019-es TVK teljesített német pont
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Az esetszámok alakulása az elmúlt években: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
A betegforgalom csökkenéseinek okai tehát egyrészt maga a COVID-19 pandémia, 
melynek okán eŐyrészt az el jeŐyzési id pontjainkat járványüŐyi érdekb l ritkítanunk 
kellett, másrészt id szakosan eŐyes rendelések szüneteltek – hiszen orvosaink egy 
része közvetlenül részt vett a coronavírusos betegek ellátásában kirendelve a covid 
ellátó osztályokra – harmadrészt a páciensek is igyekezték kerülni a közösségi tereket, 
racionalizálták az orvoshoz járásukat. 
 
 
Az esetszámok megoszlása területi ellátási kötelezettség szerint 2021-ben: 
 
 

 
 

Az ábrából látható, hogy a 2021-es év  a 2020-as évhez hasonló adatokat mutat.  

40898; 89%

4908; 11%

Ellátottak megoszlása ellátási terület szerint 2021

Esetszámok 
összehasonlítása 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 

 összes esetszám 45 806 47 928 63 929 66 306 67 613 65 388 
Ellátási területen 

kívüliek 
4 908 5 079 7 780 9 486 8 001 6 392 

Ellátási területr l 40 898 42 849 56 149 56 820 59 612 58 996 
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Bár kevesebb esetet láttunk el, arányaiban nőtt az ellátási területen belüliek 
aránya 2019-hoz képest 1%-kal, 2018-hoz képest 3%-kal, ami íŐy eŐy kedvez , 
kívánatos tendenciát mutat. 

 

 
 
 
Ellátási területünkön kívül es  települések: Nádudvar, Földes, Kaba, Debrecen, 
Tetétlen, Hajdúszoboszló. 
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Az esetszámok megoszlása, részletezve településenként 2021-ben: 
 
 
 

Püspökladány 30111 
 

Ceglédbercel 6 
 

Csömör 1 

Sárrétudvari 2923 
 

Elek 6 
 

Eger 1 

Nádudvar 2813 
 

Hajdúsámson 6 
 

Füzesabony 1 

Báránd 2572 
 

Tiszafüred 6 
 

Gáborján 1 

Biharnagybajom 2009 
 

Tótkomlós 6 
 

Hajdúbagos 1 

Földes 1835 
 

Balmazújváros 5 
 

Héhalom 1 

Szerep 1448 
 

Hajdúszovát 5 
 

Hencida 1 

Kaba 958 
 

Kiskőrös 4 
 

Hosszúpályi 1 

Debrecen 267 
 

Nagyhegyes 4 
 

Kokad 1 

Tetétlen 148 
 

Pocsaj 4 
 

Komádi 1 

Hajdúszoboszló 138 
 

Tiszaújváros 4 
 

Kunhegyes 1 

Karcag 68 
 

Újfehértó 4 
 

Ludas 1 

Derecske 59 
 

Hajdúböszörmény 3 
 

Maklár 1 

Bakonszeg 45 
 

Hajdúdorog 3 
 

Mátramindszent 1 

Berettyóújfalu 42 
 

Sényő 3 
 

Mezőkövesd 1 

Nagyrábé 39 
 

Tiszaszentimre 3 
 

Mezőtúr 1 

Mikepércs 25 
 

Bihardancsháza 2 
 

Mezőzombor 1 

Bihartorda 22 
 

Boconád 2 
 

Nagyfüged 1 

Sáp 21 
 

Csökmő 2 
 

Nagyiván 1 

Füzesgyarmat 17 
 

Gyöngyös 2 
 

Nagyoroszi 1 

Kunmadaras 16 
 

Hajdúhadház 2 
 

Nyírbogdány 1 

Budapest 14 
 

Hortobágy 2 
 

Nyírmártonfalva 1 

Hajdúnánás 12 
 

Jéke 2 
 

Rakamaz 1 

Szeghalom 12 
 

Kecskemét 2 
 

Sáránd 1 

Kisújszállás 11 
 

Szarvas 2 
 

Székesfehérvár 1 

Ebes 9 
 

Tiszaderzs 2 
 

Tiszavasvári 1 

Nyíregyháza 9 
 

Vásárosnamény 2 
 

Újiráz 1 

Abádszalók 7 
 

Ajka 1 
 

Újléta 1 

Konyár 7 
 

Algyő 1 
 

Váraszó 1 

Miskolc 7 
 

Békés 1 
 

Veresegyház 1 

Tiszacsege 7 
 

Berkesz 1 
   

Bucsa 6 
 

Cigánd 1 
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II. A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban 

Eü. Kft.) tevékenységeiről 
 
A 2021-as év betegforgalmi adatait annak tükrében kell értékelni, hogy a 
járványüŐyi érdekb l őozott kormányzati intézkedések miatt az épületben 
eŐyidej leŐ jelen lév k számát, a rendeléseken ellátottak számát is korlátoznunk 
kellett. Az el írásoknak meŐfelel en az épületbe csak maszkban, 
kézfert tlenítésés és el zetes covid-rizikófelmérés után léphettek be a páciensek. 
A központi korlátozások, illetve forŐalomcsökkent  könnyítések (szakorvosi 
javaslatok, jogosítványok érvényességének meghosszabbítása) mellett 
meŐfiŐyelőet  volt eŐyfajta önkorlátozás a páciensek részér l, iŐyekeztek 
racionalizálni az orvoshoz járást, minél kevesebbszer, és csak indokolt esetben 
felkeresni az Intézetet és éltek a telemedicina adta leőet séŐekkel. 2021 év során 
a NEAK ellen rizte 5 évre visszamen leŐ szakrendeléseink m ködését, ezen 
ellen rzés még nem zárult le véglegesen. A NAV által elrendelt 3 évet felölel  
jogkövetési vizsgálat is lezárult, a felmerült hiányosságokat a cég pótolta, egyéb 
jogkövetkezményei a vizsgálatnak nem lettek, bírság, büntetés nem lett 
megállapítva. 2021-es év során a Kormányhivatal ellen rizte minden 
szakrendelésünk személyi és tárgyi feltételeit, és azokat megfelelőnek 
találta.  
M köd képes, az el írásoknak meŐfelel  az általános ultraőanŐ szakrendelésen 
lév  ultrahang gépünk, de a diŐitális tecőnolóŐia annyit fejl dött az elmúlt 8 
évben, hogy a készülék cseréje nagymértékben szolgálná az ellátás 
színvonalának javítását. 
Röntgengépünk képfeldolgozó rendszerének technikája (újraírható foszforlemez 
beolvasása) is elavult és többször is javításra szorult. Sajnos, mivel ezt a 
technológia már alig van használatban, az alkatrész utánpótlás esetleges.  A 
teljesen digitális – mozgó alkatrész nélküli – röntgenrendszer fejlesztésével 
gyorsabban, pontosabban és gazdaságosabban tudnánk üzemelni, egyúttal 
felkészülhetnénk a telemedicinás kihívásokra is. 
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II.a., Betegforgalmi adatok az Eü. Nonprofit Kft. szakrendeléseire bontva 
 
Belgyógyászat 1.  
Finanszírozott óraszám: őeti 30 óra 
A belgyógyászati rendelés átlagosan havi 664 esetet látott el. Esetszámok 2021-ben 
eset/hónap dimenzióban: 
 

 
 
 
 
Belgyógyászat 2.  
Finanszírozott óraszám: őeti 30 óra 
A rendelések beutaló kötelesek, el jeŐyzés szükséŐes, a leletkiadás számítóŐépes 
formában történik. Átlagosan havi 315 esetet láttak el 2021-ban. Ez az eŐyetlen 
rendelés, ahol nem csökkent érdemben a betegszám a 2020-hoz képest! Esetszámok 
2021-ben eset/hónap dimenzióban: 
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B rŐyóŐyászat és nemibeteg gondozó 
Finanszírozott óraszám: őeti 25 óra 
Új közrem köd vel (dr. VarŐa Viktória) m köd  szakrendelés, mely2021-ben 
átlagosan havi 233 esetet látott el. Esetszámok 2021-ben eset/hónap dimenzióban: 

 
 
Fül-orr-gégészet 
Finanszírozott óraszám: őeti 12 óra 
Két fül-orr-gégész látja el személyes közrem köd i joŐviszonyban, így helyettesítés 
köztük eŐyszer bben meŐoldőató. Az asszisztenciát az Eü.Kft biztosítja. Nem 
beutaló köteles rendelés, de el jeŐyzés szükséŐes (kivéve az akut eseteket), a leleteket 
nyomtatott formában vehetik kézbe a páciensek. Átlagosan havi 113 esetet láttak el 
2021-ben.Sajnos a COVID-19 járvány szempontjából a fül-orr-gégészet kiemelt 
szakma, a Kenézy kórház járványkórház lett, így csak csökkentett kapacitással tudtuk 
üzemeltetni rendelésünket. Esetszámok 2021-ben eset/hónap dimenzióban: 
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Szülészet- n ŐyóŐyászat 
Finanszírozott óraszám: heti 40 óra 
Rákosi f orvos halála után szerencsére csak 1 hónapig szünetelt a rendelés és sikerült 
eŐy új fiatal doktorn t találnunk aki méltó utódja leőet a város megbecsült 
gyógyítójának. Átlagos esetszám 354 eset/hónapnak adódott 2021-ben.Esetszámok 
2021-ben eset/hónap dimenzióban: 

 
 
 
Kardiológia 
Finanszírozott óraszám: őeti 25 óra 
Július őónaptól új közrem köd vel  dr. Kenéz Gáspár f orvos Úrral m ködik a 
rendelés, majd augusztustól dr. Király József F orvos úr is csatlakozott, íŐy immár 
heti 4 napban tudjuk m ködtetni a kardiolóŐiai rendelést. Átlagosan havi 186 esetet 
láttak el 2021-ban. Esetszámok 2021-ben eset/hónap dimenzióban: 
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Sebészet 
Finanszírozott óraszám: őeti 35 óra 
Sajnos sebészeti szakrendelésünknek is szakorvos hiánnyal kellett szembesülnie dr 
Bartőa Iván Tanár Úr őirtelen őalála miatt. Októbert l dr. Szatmári Sándor f orvos 
Úr látja el a pácienseket. Átlagosan havi esetszám 235. Esetszámok 2021-ben 
eset/hónap dimenzióban: 

 
 
 
Szemészet 
Finanszírozott óraszám: őeti 35 óra 
Immár 2 doktorn vel m köd  szakrendelés, átlagosan 177 esetet láttak el havi 
szinten. A rendelés el jeŐyzéssel veőet  iŐénybe, beutaló nem szükséŐes. Esetszámok 
2021-ben eset/hónap dimenzióban: 
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Röntgen és UH szakrendelés 
Finanszírozott óraszám: őeti 30 illetve 15 óra 
A központi röntgen maximálisan ki van használva, teljesítménye indokolttá teszi a 
tejes digitalizálás megfontolását. Eőőez tízmilliós naŐysáŐrend  forrásra lenne 
szükségünk. Az ultrahang Őépünk is 8. évében jár, íŐy id szer vé válik a cserére. Ezek 
a beruőázások meŐőaladják a rendel intézet kereteit, Önkormányzati döntés kell a 
megvalósításukról. Átlagosan 137 illetve 583 esetet láttak el a kollégák 2021-
ben.Esetszámok 2021-ben eset/hónap dimenzióban: 
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Tüd ŐyóŐyászat, tüd Őondozó 
Finanszírozott óraszám: őeti 17+13 óra 
A covid által fokozottan érintett szakma. A doktorn vel az akut ellátás mellett a légúti 
rehabilitációs szakellátás beindítását tervezzük a járvány szöv dményeit kezelend . 
A leletkiadás nyomtatott formában történik, beutaló, el jeŐyzés szükséŐes (kivéve az 
akut eseteket).A tüd ŐyóŐyászat átlagosan havi 360esetet látott el 2021-ben, ami 
jelent s növekedés 2020-hoz képest. Esetszámok 2021-ben eset/hónap 
dimenzióban: 

 
 
Urológia 
Finanszírozott óraszám: őeti 10 óra 
Sajnos a járvány miatt sem a Klinika és a Kenézy kórház nem engedte szakorvosait 
másodállásban dolgozni, így az év elején szünetelt a rendelés. Szabó Béla f orvos Úr 
nyuŐdíjba vonult és SzeŐedi F orvos Úr is feladta a ladányi rendelését. Szerencsére 
sikerült két új szakorvossal pótolni ket. Átlagosan havi 68 esetet láttak el 2021-ben, 
ami nagyon közel van a 2020-es átlaghoz (77). Esetszámok 2021-ben eset/hónap 
dimenzióban: 
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Labor 
Finanszírozott óraszám: őeti 45 óra 
A COVID ellenére átlagosan havi 1352 esetet láttak el ami jelent s növekedés 2020-
hoz képest (1200). Esetszámok 2021-ben eset/hónap dimenzióban: 
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II.b. Az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) működtetése 
 
2018 júliusától m ködik intézményünkben ez a naŐyon lelkes csapat, akik 
folyamatosan mozgásban tartják egészségügyi dolgozóinkat (résztvev ként és 
el adóként is) és pácienseinket is (rendezvényekre való invitálással) Úgy érzem a 
pályázat merev struktúrája ellenére az iroda jól inteŐrálódott a már meŐlév  
egészségfejlesztési programokhoz, betegklubbokhoz, és sikeres új programokkal 
gazdagították Püspökladányt. Remélem, hogy a lakosság nagy része már hallott az 
aerobic és gyógytorna foglalkozásokról, a munkahelyi egészségprogramjainkról, az 
információs el adásokról, és a kiscsoportos foŐlalkozásokról.  
 
2021 szén az EMMI munkatársai 2 napos helyszíni ellenőrzést tartottak a 
projekt lezárása miatt. 2018.07.01-2020.06.30-iŐ ellen rizték az EŐészséŐfejlesztési 
Iroda szakmai tevékenyséŐét és pénzüŐyi m ködését. MeŐállapítást nyert őoŐy 
sikerült elérnünk - a COVID pandémia miatt módosított – célkitűzésinket a 
páciensek bevonása tekintetében. Dokumentációnk meŐfelel  volt. Beszerzéseink az 
általuk megállapított referenciaárak alatt valósultak meg. Pénzköltéseink 
(mindösszesen 89.956.253 forint) szabályszerűek voltak. Kifogást nem 
emeltek, hiánypótlást nem írtak elő egyetlen egy esetben sem.  
Szóban azt a tájékoztatást kaptam, őoŐy a püspökladányi iroda kiemelked en jól 
teljesített mind szakmai, mind pénzüŐyi tekintetben. Kiemelked en jól rendszerezett 
volt a dokumentáció is és ennek köszönőet , őoŐy hiánypótlás nélkül fogadták el 
az anyagunkat. Itt is meŐraŐadom a leőet séŐet, őoŐy meŐköszönjem az EFI iroda 
minden dolŐozójának az eddiŐi munkájukat és az ellen rzésen való aktív részvételt 
is. 
A projekt 2020.07.01-t l átlépett a fenntartási id szakba ami 3 évig tart majd, de 
reményeink szerint tovább m ködtetjük, őa sikerül állami támoŐatást találnunk rá. 
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RÉSZLETES BESZÁMOLÓ AZ EFI IRODA PROGRAMJAIRÓL: 

1.1 Kenderkóc Hagyományőrző Egyesület tánctáborában, játékos sportnap 

1.2. Babamasszázs klubfoglalkozás 

1.3. Csecsemő és kisgyermek elsősegély tanfolyam szülőknek 

A program részletes bemutatása, célja szöveges formában, illetve 
foglalkozások leírása  

A sportnap meŐrendezésével a célunk különböz  készséŐek fejlesztése a 
célcsoporttagok részére. A program keretében kivitelezett játékok, mozgásos játékok, 
a mozŐással eltöltött szabadid s tevékenyséŐek, nemcsak a testi fejl dés, az eŐészséŐ 
fejlesztésének, kondicionálásnak, a motoros képességek és készségek kialakításának 
és továbbfejlesztésének eszközei voltak, őanem meŐfelel  elsajátítás és alkalmazás 
mellett, célszer  és pedaŐóŐiai munkával a célcsoport személyiséŐfejl désére is 
hatással bírt. A mozgásos játékok során komplex fejlesztés valósult meg. 

A babamasszázson megjelent édesanyák vagy játékbaba segítségével vagy saját 
gyermekükön sajátították el a fogásokat. Megtanulták az összes testrész 
masszírozását, különösen nagy hangsúlyt kapott a hasfájás masszázs és a 
mozŐáskoordinációs Őyakorlat.  A foŐlalkozás során a résztvev  anyukák ismereteket 
kaptak a masszázs jótékony őatásairól, az olajokról, masszázskrémekr l, az érintés 
fontossáŐáról, a különböz  életkorokban alkalmazandó foŐásokról.  

A szül k részére meŐtartott els seŐély tanfolyamok során kiemelten őanŐsúlyt 
fektettünk arra, őoŐy mi a teend  őa sérülés következik be a gyermekük életében. Az 
els seŐélynyújtás célja a seŐítséŐ adása addiŐ, amíŐ a szakszer  seŐítséŐ meŐ nem 
érkezik. A laikus els seŐély nyújtónak nem ŐyóŐyítania kell, őanem csökkentenie kell 
a baleset, vagy rosszullét következményeit, leőet leŐ meŐel zni a további 
állapotromlást.  Eőőez nyújtottunk elméleti és Őyakorlati szakmai ismereteket a 
szül k részére a proŐramelem során. 

 

Célcsoport jellemzőinek bemutatása (pl.: halmozottan hátrányos helyzetű, 
korcsoport, nemek aránya stb.) 

Programjaink során a célcsoportunk a Őyermeket tervez , illetve Őyermekes családok, 
illetve azok, akiknek a szül i készséŐek fejlesztésére volt iŐényük. ProŐramjaink 
jelleŐét tekintve a n k részvételi aránya maŐasabb volt. 
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Csoporttípus/csoporttípusok megnevezése (pl. nyitott kiscsoportos 
foglalkozás, Bálint csoport stb.),. 

A foglalkozások informális nyitott csoport keretében valósultak meg, hiszen így 
bármikor bárki csatlakozhat a csoporthoz, illetve ki is léphet. 

 

Megvalósítás részletei: módszerek, eszközök, prioritások bemutatása 

Az egészségfejlesztés alapelveit kiszolgáló módszereket alkalmaztuk, melyek 
kiszolgálják az élettani tudomány által alátámasztott törvényeket. Pl. 
mozŐásszervrendszer fejl dését el seŐít  módszerek. Rendelkezésünkre álló 
eszközökb l akadálypályákat készítettünk. Koordinációs képességek fejlesztése, 
motoros képességek fejlesztése valósult meg az alkalmazott játékok során. 
Prioritásként t ztük ki célul, őoŐy a résztvev  célcsoporttaŐok jól érezzék maŐukat 
programjaink során és igényként merüljön fel bennük a további programjainkon való 
részvétel. 

 

Tapasztalatok bemutatása 

Azokon a proŐramjainkon aőol a Őyermek eŐészséŐe, testi épséŐének meŐ rzése 
érdekében kerülnek ismeretek átadásra iŐen naŐy népszer séŐnek örvend. 

 

1.4 Kerékpártúra 

Kerékpártúra szervezésével, a járás lakosainak a mozgósítása az egészségük 
meŐ rzése volt a célunk. 8km táv meŐtétele történt a résztvev k által, mely által 
számos egészségügyi hatás érte szervezetüket. A mozgásforma aerob mozgásformák 
közé tartozik, melynek eŐyik jellemz je a dinamikus mozŐás. Jótékony őatással bírt a 
szív- és keringési rendszerre, mivel a kerékpározás közben a pulzusszám növekedett, 
a szív munkája is fokozódott, ezáltal a vérkeringés élénkült, mely által a szervezet 
sejtjeiőez uŐyanannyi id  alatt több oxigén jutott el. 

GyaloŐtúra szervezésével  azokat a célcsoporttaŐokat céloztuk, akik eŐy kímél  
mozgásos programon szeretnének részt venni. A túra során 11 km távot tettünk meg, 
erd s-fás környezetben, mely során azoknak sem jelentett problémát, akik ízületi 
problémákkal küzdöttek, hiszen a tempót mindenki magának határozta meg saját 
szükséŐleteinek meŐfelel en. A mozgás során intenzíven használtuk a testünk 
minden izmát és csontjainkat. Ennek következtében izomzatunk és 
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csontrendszerünk is er södött. A túlsúllyal küzd  kliensek részére kivitelezőet  
mozgásforma volt. 

El adásaink során az eŐészséŐes életmód, az orvos-beteŐ kapcsolat el seŐítése, 
egészségtudatosság növelése, illetve a cukorbetegség tünetei, kezelési formáinak 
bemutatása, edukáció volt a cél. Az el adáson ismertetésre került a cukorbeteŐséŐ 
definíciója, a cukorbeteg száma ma Magyarországon, a tünetei, okai, típusai. 
Említésre kerültek a szöv dményei és kezelési leőet séŐei, ŐyóŐyszeres kezelés vaŐy 
rendszeres testmozgás alkalmazása a mindennapokban. A résztvev k körében 
meŐtanítottuk, őoŐyan ellen rizzék ottőonukban a vércukorszintjüket, illetve 
ismertetésre került hova fordulhatnak ha magasabb értéket tapasztalnak. 

Célcsoport jellemzőinek bemutatása (pl.: halmozottan hátrányos helyzetű, 
korcsoport, nemek aránya stb.) 

65 év feletti  járásunk lakosai. ProŐramjaink során a n k jobban mozŐósítőatóak és 
motiválhatóak voltak. 

Csoporttípus/csoporttípusok megnevezése (pl. nyitott kiscsoportos 
foglalkozás, Bálint csoport stb.),. 

A foglalkozások informális nyitott csoport keretében valósultak meg, hiszen így 
bármikor bárki csatlakozhat a csoporthoz, illetve ki is léphet. 

Megvalósítás részletei: módszerek, eszközök, prioritások bemutatása 

A programelem során alkalmazott módszerek a sportfoglalkozás és az el adás volt. 
Eszközként az eŐyszer , őétköznapi ember számára is befoŐadőató ismertek átadását 
választottuk, szemléltetve. Célunk ezzel a célcsoporttagok rendszeres testmozgáshoz, 
az egészséges életmódhoz, illetve a diabétesz meŐel zéséőez való hozzáállásának a 
megváltoztatása volt. 

Tapasztalatok bemutatása 

A résztvev k nyitottak voltak az új információkra, szíves foŐadták a Őyakorlati 
útmutatásokat, az orvostecőnikai eszközök (vérnyomásmér , vércukormér ) 
kipróbálásának, helyes használatának  leőet séŐét. Vércukornapló vezetésének 
javaslatát több résztvev  elfoŐadta. 

1.5 Szív érrendszeri betegklub és Diabetes betegklub  

A diabétesz-,  szív-és érrendszeri beteŐséŐben szenved knek és családtaŐjaiknak 
információ átadás a beteŐséŐr l, tüneteir l, életmódbeli tanácsadás. A hatékony 
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programelem megvalósítása érdekében háziorvosok és dietetikus szakemberek 
kerültek bevonásra.  

A szív- és érrendszeri klubok keretében ismertetésre került a kardiovaszkuláris 
betegségek fajtái, endocardium betegségei, szerzett billenty őibák, veleszületett 
szívbetegségek bemutatása, szívinfarktus tünetei, felismerése, szívritmuszavarok és 
szíveléŐtelenséŐ tünetei, a már kialakult beteŐséŐek kezelési leőet séŐei és a prevenció 
fontossága, eszközei. 

A diabétesz klubok keretében a betegség lelki hatásairól esett szó, azok kezelés 
módjai kerültek ismertetésre a résztvev k számára, illetve a diabétesz betegség 
lényege, kezelés-Őondozás célja, a proŐnózist befolyásoló tényez k ismertetése. 

Célcsoport jellemzőinek bemutatása (pl.: halmozottan hátrányos helyzetű, 
korcsoport, nemek aránya stb.) 

Célcsoporttagjaink a szív-és érrendszeri betegségben , illetve diabétesz betegségben 
szenved k és családtaŐjaik.  ProŐramunk során a n k jobban mozŐósítőatóak és 
motiválhatóak voltak. 

Csoporttípus/csoporttípusok megnevezése (pl. nyitott kiscsoportos 
foglalkozás, Bálint csoport stb.),. 

A foglalkozások informális nyitott csoport keretében valósultak meg, hiszen így 
bármikor bárki csatlakozhat a csoporthoz, illetve ki is léphet. 

Megvalósítás részletei: módszerek, eszközök, prioritások bemutatása 

Őyakorlati el adás tanácsadással őáziorvos és dietetikus bevonásával a minél 
pontosabb információátadás érdekében. Célunk a cukorbeteŐséŐ els  vonalbeli 
terápiája minden diabéteszes beteg esetében az életmód kezelés. Ennek része a 
rendszeres, személyre szabott diéta és napi rendszeresség  fizikai aktivitás. További 
célunk azon sztereotípia kitörlése a beteŐek fejéb l, őoŐy tart a mozŐástól, pediŐ 
alapvet  fontossáŐú a rendszeres fizikai aktivitás mindennapokba illesztése a normál 
vércukorszint elérése érdekében. EŐy jól összeállított cukorbeteŐ edzésterv:  
csökkenti a vércukorszintet, javítja az izomsejtek inzulinérzékenységét,  
prediabétesben csökkenti a II. típusú cukorbetegség kialakulását,  segít a testsúly 
normalizálásában, javítja a kerinŐési kockázati tényez ket. Minden cukorbeteŐ 
számára javasoljuk legalább heti 150 perc közepes intenzitású aerob mozgás végzését, 
rendszeres testmozŐásos proŐramjainkról tájékoztattuk ket, mivel naŐy a 
szívinfarktus bekövetkeztének kockázata azoknál az embereknél, akik 
cukorbetegségben szenvednek, van kimutatható érelmeszesedésük, illetve több egyéb 
kockázati tényez  (túlsúly, doőányzás, maŐasvérnyomás, vesebeteŐséŐ, stb.) 
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őalmozottan fordul el . Prioritás számukra: a doőányzás mell zése, a rendszeres 
fizikai aktivitás - leŐalább 30 perc naponta, zöldséŐben ŐazdaŐ, teljes ki rlés  pékárut 
tartalmazó étrend, mérsékelt zsírfogyasztással,  elhízás kerülése, vérnyomás legyen 
140/90 Hgmm alatt,  az összkoleszterin legyen 5 mmol/l alatt kell maradjon. 

 Tapasztalatok bemutatása: 

A proŐramjainkon részt vev k közül többen már a őelyszínen érdekl dtek a 
belŐyóŐyászati szakrendelés iránt, már ott meŐkapták a meŐfelel  szakmai 
útbaiŐazítást. EŐyes esetekben az el adás tervezett id tartama őosszabbodott, mert 
a résztvev k a őelyszínen beszélték meŐ az el adóval személyes problémájukat, amit 
a rendelésen nem volt leőet séŐ meŐbeszélni a saját orvosukkal, a proŐramunk 
keretében bizalommal fordultak az el adóőoz. A proŐram végére a családtagok is 
érdekl dtek a következ kben meŐrendezend  el adások id pontja fel l, a részvétel 
leőet séŐér l. 

 

1.6 Kerékpártúra a Farkasszigeti kilátóhoz, 

1.7 Előadás tartás a kerékpártúra végpontján, 

1.8 Gyógytorna  

A proŐramjaink tematikájának összeállítása során el térbe őelyeztük a 
beteŐséŐmeŐel zést, az életmódváltásra ösztönzést a célcsoporttaŐok körében. A 
kerékpártúra során a járás lakosai közül minden korosztály képviseltette magát. 
Elindulás el tt bemeleŐítéssel kezdtünk, annak érdekében, hogy a szervezet 
ő őáztartását, izomzatát, ízületeit, léŐz rendszerét felkészítsük a mozŐásra. Miért is 
volt ez fontos? Azért, hogy a mozgás ne kínszenvedés, hanem kikapcsolódás és 
sikerélmény leŐyen a túrán résztvev k számára, illetve azért, hogy elkerüljük a 
bemeleŐítetlen izmok és ízületek őirtelen terőeléséb l adódó sérüléseit. A meŐfelel  
bemelegítés fokozta a vérkeringést, átmelegítette az izmokat és felkészítette a 
szervezet ő őáztartását a fizikai er feszítésre. 37 f  vett részt a kerékpártúrán, majd 
a túra után egy 5km-es ŐyaloŐlás következett az erd ben, jó leveŐ n, természetes 
környezetben. A mozŐás jótékony őatással bírt az aŐy m ködésére, a tüd , a szív 
teljesít képesséŐének növelésre, a csontok és az izomzat állapotára és nem utolsó 
sorban a mentális eŐészséŐre. Az el adás során a mindennapi rendszeres testmozŐás 
fontossáŐa mellett, az eŐészséŐes táplálkozás alappilléreir l ejtettünk szót. Az 
egészséges tápanyagok használata, az elfogyasztott ételek mennyiségének 
meŐőatározása, a különböz  konyőatecőnolóŐiai eljárások alkalmazása mind-mind 
elenŐedőetetlen az eŐészséŐes táplálkozásőoz. El adásunk utolsó őarmada interaktív 
volt, a célcsoporttagok kérdéseire válaszadás történt. 
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A ŐyóŐytorna során bemeleŐítést követ en a kis ízületekt l őaladva a naŐyobbak felé 
alacsony intenzitással mozŐattuk át a résztvev ket ŐyóŐytornász szakmai 
irányításával. Célunk olyan gyakorlatok szabályos kivitelezésének a megtanítása a 
résztvev k számára, amelyeket ottőonukban is kivitelezni tudnak. Ezek a Őyakorlatok 
f leŐ Őerinc és a csíp ízület átmozŐatását szolŐálták. Ezeken kívül mobilizáció, 
célzott er sít  Őyakorlatok elsajátítása a tartás javításával. LéŐz Őyakorlatok 
bemutatása és elsajátítása, majd a torna végén relaxáció. 

Célcsoport jellemzőinek bemutatása (pl.: halmozottan hátrányos helyzetű, 
korcsoport, nemek aránya stb.) 

Jelen programjaink meghirdetése korosztály meghatározása nélkül történt, adott 
eŐészséŐi állapotának meŐfelel en leőet séŐet biztosítottunk mindenkinek a 
részvételre. A n k részvételi aránya maŐasabb volt. A rendszeres életvitelszer  
testmozŐást ösztönz  közösséŐi proŐramok szervezése, lebonyolítása vonatkozott a 
64 év felettiekre.(Prof. Dr. Horváth Ildikó államtitkár levele) 

Csoporttípus/csoporttípusok megnevezése (pl. nyitott kiscsoportos 
foglalkozás, Bálint csoport stb.),. 

A foglalkozások informális nyitott csoport keretében valósultak meg, hiszen így 
bármikor bárki csatlakozhat a csoporthoz, illetve ki is léphet. 

Megvalósítás részletei: módszerek, eszközök, prioritások bemutatása 

Leőet séŐ szerint eŐyénre szabott módszerek alkalmazása, az adott eŐészséŐi 
állapotnak meŐfelel en. A rendszeresséŐ elvét alkalmazva, a mindennapi életbe való 
integráció céljából. 

Tapasztalatok bemutatása: 

EŐyes proŐramokra nem csak az érintett korcsoport jelentkezett, őanem esetenként, 
a család fiatalabb és id sebb taŐjainak részvételével közös testmozŐásproŐrammá 
alakult. Nemcsak fizikai, őanem lelki felüdülést is jelentett. TérséŐünkben kevés az 
ingyenes sportolási, mozŐási leőet séŐ, íŐy különösen naŐy érdekl dés övezte ezen 
programjainkat. Többen jelezték, hogy rendszeresen folytatni fogják a kerékpározást 
és a gyógytornán megtanult gyakorlatsorokat. Kérték a gyógytornász segítségét 
abban, hogy papírra leírhassák, lerajzolhassák a gyakorlatokat. 

 

 

2.Rendszeres, életvitelszerű egészséges táplálkozást ösztönző programok: 
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2.1-2.2-2.3 Közös főzés 

2.4 Kérdőív kitöltése az FMF dolgozói részéről 

2.5 Családi Nap a Rendelőintézet dolgozóinak 

2.6 Egészséges táplálkozást ösztönző program 

Programjaink megvalósításával az egészséges táplálkozás ösztönzése, információ 
átadása volt a célunk, illetve kérd ívünk seŐítséŐével munkaőelyi környezetben 
felmértük a dolgozók körében az étkezési szokásokat. Gyakorlati foglalkozások 
keretében kiviteleztük proŐramjainkat, közös élményf zéssel f szerezve, mely a 
csoportkoőéziót is er sítette. A proŐramok keretében teljes ki rlés  lisztek, 
zsírmentes vagy alacsony zsírtartalmú ételek kerültek elkészítésre. Hangsúlyozásra 
került a rostok szerepe a mindennapi táplálkozásban. A táplálkozás élettani hatásairól 
belŐyóŐyász szakember tartott el adást a f zés közben vaŐy követ en, mely során 
előanŐzott, őoŐy vannak olyan tényez k, amelyeket nem tudunk befolyásolni, például 
őoŐy milyen nem ek vaŐyunk, van-e öröklött hajlamunk bizonyos betegségekre, 
életkorunk. A beteŐséŐek többséŐének kialakulásáért viszont az eŐyén a felel s 
életmódja és táplálkozása által. MaŐyarorszáŐon a daŐanatos beteŐséŐekb l származó 
őalálozás a viláŐon az eŐyik leŐnaŐyobb. Ez a szomorú statisztikai adat 
megváltoztatható lenne, hiszen a daganatos betegségek 30-40%-a meŐel zőet  
eŐészséŐes táplálkozással. A kardiovaszkuláris beteŐséŐekb l származó őalálozás is 
olyan civilizációs probléma, ami sok esetben szintén elkerülőet . EŐészséŐes 
táplálkozással és életmóddal a szív-érrendszeri beteŐséŐek eŐyőarmada meŐel zőet . 
Kimutatások szerint kb. kétszer annyi zsiradékot (és ezen belül nagyon magas a 
telített zsírsavak aránya az eŐyszeresen és f leŐ a többszörösen telítetlen zsírsavakőoz 
képest) és koleszterint, valamint három-négyszer annyi konyhasót fogyasztunk, mint 
amennyire szükségünk van. Élelmi rost fogyasztásunk jóval az ajánlott mennyiség 
alatt marad. Ezzel jó talajt biztosítunk az érelmeszesedés, maŐas vérnyomás 
kialakulásáőoz, ami jelent sen növeli a szívinfarktus, agyvérzés veszélyét.  A túlzott 
energiabevitel és cukorfogyasztás nemcsak az elhízás kockázatát rejti magában, 
hanem a II. típusú cukorbetegség kialakulását is.  

Programjaink megvalósításával célunk, hogy a fent felsorolt betegségeket sokkal 
kevesebb id  és enerŐia ráfordítással el zzük meŐ, mint amennyi id t, enerŐiát 
felemészt majd a kialakult betegség kezelése, nem beszélve a betegségek okozta rossz 
közérzetr l, életmin séŐ romlásáról. 

Célcsoport jellemzőinek bemutatása (pl.: halmozottan hátrányos helyzetű, 
korcsoport, nemek aránya stb.) 
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jelen programjaink meghirdetése  korosztály meghatározása nélkül történt, adott 
eŐészséŐi állapotának meŐfelel en leőet séŐet biztosítottunk mindenkinek a 
részvételre. A n k részvételi aránya maŐasabb volt. 

Csoporttípus/csoporttípusok megnevezése (pl. nyitott kiscsoportos 
foglalkozás, Bálint csoport stb.),. 

A foglalkozások informális nyitott csoport keretében valósultak meg, hiszen így 
bármikor bárki csatlakozhat a csoporthoz, illetve ki is léphet. A Munkahelyi színtéren 
meŐvalósított proŐramok esetében zárt csoportok voltak a jellemz ek.  

Megvalósítás részletei: módszerek, eszközök, prioritások bemutatása 

A figyelemfelkeltés módszerét alkalmaztuk, illetve, hogy minél gyakorlatiasabb 
programokat valósítsunk meg. Prioritásként kezeltük az egészséges táplálkozás 
elemeinek mindennapokban való alkalmazásának elsajátítását, ehhez minden 
szükséŐes információ átadásával. Eszközként a statisztikai adatok ismertetését, illetve 
a konkrét kialakulható betegségeket, azok tüneteit mutattuk be. Az egyén szokásainak 
felméréséőez kérd ívet alkalmaztunk. 

Tapasztalatok bemutatása: 

Tapasztalatunk az, hogy az emberek életük során, különösen az a réteg, aki részt vett 
ezeken a programokon az egészséges ételkészítés módszereit kevésbe ismeri. Így nagy 
szükséŐe van arra, őoŐy őiteles és Őyakorlatias információkat adjunk át. NaŐyon 
érdekl d ek voltak, különösen siker volt az, őoŐy inŐyenesen kóstolőatták az 
eŐészséŐes, de méŐis meŐszokott ízekkel rendelkez  ételeket. Sikerült az érdekl dést 
felkelteni. A program végeztével, néhány személlyel külön folytattuk a beszélgetést 
egészséges ételkészítés témában. 

 

 

3. Köznevelési intézmények egészségfejlesztési tevékenységének szakmai 
támogatása, programokban való részvétel elnevezésű Püspökladányi 
Egészségfejlesztési Iroda 2021. évben megvalósított feladatairól 

 
A tevékenység keretében megkerestük a helyi középiskola fenntartóját, hogy 
engedélyezze részünkre, hogy felvegyük a kapcsolatot az iskola igazgatójával, a 
közösséŐi szolŐálattal kapcsolatban. Ennek eredményeképpen létrejött EFI Irodánk 
és a BCSC Karancs Ferenc Gimnázium, Tecőnikum és Szakképz  intézmény között 
eŐyüttm ködési meŐállapodás, melyet csatolunk szakmai beszámolónk 
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mellékleteként. Sajnos diák közösségi szolgálat teljesítésére nem jelentkezett 
irodánkban. 

További eŐyüttm ködés reményében meŐkerestük a Berettyóújfalui Tankerület 
igazgatóját írásban, de választ a mai napig nem kaptunk. 

Szakmai anyaŐok kerültek kiküldésre a részünkr l e-mailes formában a köznevelési 
intézmények részére a megvalósított programjaik szakmai támogatásának céljából, 
melyekr l mentett képerny képeket készítettünk: 

- mit jelent a lelki egészség? 

- túlsúlyról az iskolásoknak 

- a nyár veszélyei 

- családok lelki egészsége 

- online bántalmazás 

- egészséges életmód, táplálkozás  

Célcsoport jellemzőinek bemutatása (pl.: halmozottan hátrányos helyzetű, 
korcsoport, nemek aránya stb.) 

jelen tevékenyséŐ esetében nem értelmezőet  

Csoporttípus/csoporttípusok megnevezése (pl. nyitott kiscsoportos 
foglalkozás, Bálint csoport stb.),. 

jelen tevékenyséŐ esetében nem értelmezőet  

Megvalósítás részletei: módszerek, eszközök, prioritások bemutatása 

tájékoztató anyagok készítése, információátadás. 

Tapasztalatok bemutatása: 

 Tervezzük, a feladat teljesítése érdekében, hogy ismételten megkeressük az Oktatási 
Intézmény vezet séŐét. IŐyekszünk az általuk meŐjelölt id pontban foŐadni a 
diákokat. Küldünk ki tájékoztatót az iskola Igazgatónak munkánkat ismertetve és 
népszer sítve, meŐkérjük, juttassa el a tájékoztatónkat a diákokőoz, őoŐy ismételten 
várjuk a jelentkezésüket. Amennyiben személyes találkozóra sor kerülhet, 
programjaink megvalósítása és szervezése során is felajánljuk az önkéntes közösségi 
szolŐálat leőet séŐét. 
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5.Munkahelyi egészségfejlesztés szakmai támogatása: 

5.1 Munkahelyi elégedettségi kérdőív  

5.2 Munkahelyi egészségprogram Bárándi Szociális Otthonban 

5.3 Munkahelyi egészségprogram Napfényes Szigetnél 

5.4 Munkahelyi egészségfejlesztésre vonatkozó ajánlások elnevezésű 
Püspökladányi Egészségfejlesztési Iroda 2021. évben megvalósított 
feladatairól 

Szakmai anyagok, ajánlások kerültek kiküldésre munkahelyi közösségek részére 
online formában egészséges munkakörnyezet kialakításának ösztönzése és hogyan 
védekezzünk a munkaőelyi allerŐének ellen témakörben.  Összesen a 2 témában, a 
járásban m köd  10 munkaőelyi közösséŐ került meŐkeresésre az EFI Irodánk által. 

2020. decemberében kollégáink által munkahelyi közösségek részére készített és 
kiküldött eléŐedettséŐi kérd ívek 2021. 01 és 02 őónapjában érkeztek vissza a 
részükre, íŐy azok értékelése ebben a jelentési id szakban történt. A kiértékelést 
követ en, azok tükrében szakmai ajánlásokat küldtünk a kérd ívet kitölt k részére. 

Munkaőelyi eŐészséŐproŐramok a kis közösséŐ összetartó erejét, már meŐlév  
bizalmi kapcsolatot kihasználva kerültek megvalósításra. Célunk a minél 
szerteágazóbb, több tématerületet érint  eŐészséŐfejlesztéssel kapcsolatos 
információ átadása volt. Ennek érdekében küls  szakmai közrem köd k is 
bevonásra kerültek. Tématerületeink az egyes foglalkozásokon: 

- f bb kardiovaszkuláris rizikófaktorok és jelent séŐük morbiditási és 
mortalitási szempontból 

- vezet  őalálokok ma MaŐyarorszáŐon 

- magasvérnyomás, elhízás, metabolikus szindróma kialakulásának okai 

- gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelésük lehetséges módjainak ismertetése, 
összekapcsolva az EFI keretében m köd  eŐészséŐfejlesztési programokon 
való részvételi leőet séŐŐel 

- sz r vizsŐálatok és prevenció jelent séŐe és fontossáŐának őanŐsúlyozása 

- FraminŐőam-score táblázat gyakorlati bemutatása 

- a rendszeres testmozgás fontossága, konkrét gyakorlatsor bemutatása, melyet 
a résztvev k ottőonukba is kivitelezni tudnak, őiszen állandó id őiányra 
őivatkozva nem látoŐatják a testmozŐásos proŐramokat, szabadid parkokat. 

- egészséges táplálkozás a rendszeres testmozgás kapcsolata 
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- alapfokú els seŐély tanfolyam, melynek keretében pontról pontra érintettük 
milyen lépéseket kell tennie a segítségnyújtónak ha környezetében valakit 
baleset ért. LéleŐeztetés és stabil oldalfekvés szabályszer  elsajátítása, 
gyakorlati oktatás keretében. Célunk ezzel a magabiztosság elérése! 

Célcsoport jellemzőinek bemutatása (pl.: halmozottan hátrányos helyzetű, 
korcsoport, nemek aránya stb.) 

munkahelyi közösségek 

ProŐramjaink során a n k jobban mozŐósítőatóak és motiválőatóak voltak. 

Csoporttípus/csoporttípusok megnevezése (pl. nyitott kiscsoportos 
foglalkozás, Bálint csoport stb.),. 

a proŐram jelleŐéb l adódóan zárt csoportok keretében kerültek kivitelezésre a 
programok 

Megvalósítás részletei: módszerek, eszközök, prioritások bemutatása 

gyakorlati, konkrét információk átadása, interaktív foglalkozások keretében, melynek 
célja a megszerzett ismeretek magabiztos mindennapi használata. Az egyén 
munkaőelyi szokásainak felméréséőez kérd ívet alkalmaztunk. 

Tapasztalatok bemutatása 

A kérd ívek kitöltése anonim történt, - így a válaszok függvényében az értékelés a 
munkáltatónak került megküldve - a kérdésekre adott válaszok jobban 
megközelítették a valós állapotot. 

A munkaőelyi eŐészséŐproŐram proŐramelemeit szívesen őallŐatták, a testnevel  
tanár által bemutatott és véŐiŐ követend  Őyakorlatokat örömmel követték, 
tekintettel arra, őoŐy többséŐük ül munkát véŐez. A testnevel  tanár a Őyakorlatok 
összeállításában alkalmazkodott eőőez a tényőez, íŐy a résztvev k a kés bbiek során 
is tudták gyakorolni a munkaközi szünetekben a tanultakat. 

 

6. Egyéni kockázati felmérés standard mérőeszközök segítségével 

testtömegindex meghatározása, az eredmények függvényében minimal 
intervenció 

haskörfogat mérés, az eredmények függvényében minimal intervenció 
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dohányzási szokás felmérése az eredmények függvényében prevenció,  
DLTK programozott dohányzás leszokás minimal intervenció efi munkatárs 
szakmai közreműködésével 

alkoholfogyasztási szokás felmérése az eredmények függvényében minimal 
intervenció, 

kérdőív készítése az alkoholfogyasztási és a dohányzási szokások 
felmérésére, értékelése, eredmény alapján egyénre szabott minimál 
intervenció  

Beszélgetés a cukorbetegségről online formában 

Beszélgetés a magas vérnyomásról online formában 

Résztvevők jellemzőinek bemutatása (korcsoport 18-44 év, 45-64 év, 65 év 
feletti, nemek aránya) 
A résztvev k között a felsorolás szerint minden korcsoport képviseltette magát. A 
nemenkénti meŐoszlásban naŐyon kicsi az eltérés, 2 f vel több férfi vett részt az 
intervención.  

Megvalósítás részletei: az alkalmazott eszközök, kérdőívek, és intervenciók 
típusok szerinti bemutatása 
felmérés : Az els dleŐesen felmérend  paraméterek a következ k: a Őondozottak 
életkora, neme, testméret adatok, motiváltsága, egészséghiedelme, dohányzási, 
alkoőolfoŐyasztási és étkezési szokások,  és az eŐészséŐüket befolyásoló tényez k 
valamint igénybe venne-e tanácsadást.  

módszerek: személyes tanácsadás, seŐít  beszélŐetés, szakrendelésre, leszokást 
seŐít  intézménybe irányítás. 

eszközök: pozitív őivatkozások, melyek a bekövetkez  eŐészséŐmaŐatartás-változás 
el nyeit foŐlalják össze, ilyenek az egészséges táplálkozás megvalósítása mint 
követend  cél, a  rendszeres testmozŐás beépítése a mindennapjaikba. Akár a 
gyermekvállalásnál, gyermeknevelésnél  is pozitív hatása lehet, ha ezen káros 
szokásoktól, szenvedélyekt l meŐszabadulnak. Amennyiben az egyén nem változtat 
magatartásán egyre inkább jelentkeznek a negatív hatások. 

Lépések: 

-  Az els  és leŐfontosabb lépés a meŐfelel  léŐkör meŐteremtése. LényeŐes 
szerepe van ebben a kommunikációnak, a verbális és nonverbális csatornák 
eŐyensúlyának, az ért  fiŐyelem jelenlétének. 
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- A következ  lépés a probléma feltárása, melynek során mélyebben rejl  
problémák is felszínre kerülőetnek. Ebben szintén a kommunikációs készséŐ 
és stratéŐia munkatársunk leŐf bb eszköze. 

- A őarmadik lépésben a reális célkit zésben seŐítőetünk pl. napi 30 perc séta 
vagy bármilyen  mozgásforma beiktatása. Az egyén érezni fogja, hogy a 
rendszeres testmozŐás iŐényli a „tiszta tüd t és a tiszta fejet”. 

SeŐítünk a leőet séŐek eŐyénre szabott kiválasztásában.  Fontos, őoŐy a döntés az 
egyéné legyen! 

VéŐül seŐítséŐnyújtás a cselekvési terv kidolŐozásában és betartásában. Ezekben a 
lépésekben az EFI munkatárs  a kísér , támoŐató szerepében van. 

Intervenció típusai: 

Személyes és online módon, telefonon, névvel, anonim módon történt 
munkatársaink részér l az intervenció. 

Az online intervenció csoportos módon valósult meg. Mert a résztvev k szükséŐlete, 
állapota azonos volt. 

Tapasztalatok 
Az online intervención a résztvev k könnyen tudták őasználni a felületet. 

Hosszú id be telik, amíŐ bizalommal fordulnak őozzánk az érintettek, azt 
tapasztaljuk, hogy minden évben egyre többen kérik az intervenciót. 

 

7. Egészségkommunikáció  

 A honlap és közösségi média oldal szakmai tartalmának, az EFI által 
működtetett online közösségi felületeknek és kommunikációs csatornáknak 
(pl. Facebook, Instagram stb.) és a megosztott szakmai tartalmaknak a 
rövid bemutatása 

Irodánk aloldalt m ködtet, amit folyamatosan frissítünk, aktualizálunk.  

Az aloldal tartalma: az aktuális proŐramokőoz kapcsolódó plakátok, a sz rések 

mozgósítására vonatkozó tájékoztatók, információk (méőnyakrák, vastaŐbélsz rés), 

jelent sebb viláŐnapok pl.(rákellenes viláŐnap, Föld napja, őallás viláŐnapja, víz 

világnapja, dohányzás mentes világnap, Be active).  
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A járásban működő egészségfejlesztéssel foglalkozó vagy érintett 
partnerszervezetekkel, közösségekkel való együttműködés formáinak 
bemutatása 

E-mail kiküldése történt kapcsolattartás céljából a járásban m köd  Civil 

közösségeknek: 

- Vöröskereszt 

- Püspökladányi PolŐár rséŐ 

- Kossuth Olvasókör 

- Kenderkóc EŐyesület 

- Szélrózsa EŐyesület 

- BiőarnaŐybajomért EŐyesület 

- NaŐycsaládosok EŐyesülete és csoportja 

- Napfényes EŐyesület 

- Futó Daru EŐyesület 

A kapcsolattatás során  őárom témakörben történt meŐkeresés a részünkr l: 

1. Gyerekek lelki eŐészséŐér l-tabuk nélkül 
2. IV. Édesanyák live hétvége 
3. Kamaszkor 

A szervezett szűrésre történő mozgósítás és szolgáltatásba irányítás és az 
ennek kapcsán alkalmazott módszerek bemutatása szűréstípusonként pl.: a 
szűrőközpontba való bejutás szakmai/szervezési támogatása, 
vastagbélszűrési mintavételi csomagok háziorvostól átvételére, illetve a minta 

laborba küldésére való buzdítás stb. 

A sz résre történ  mozŐósítás céljából: 

- az „Európai méőnyakrák meŐel zési őét alkalmából rövid tájékoztatót küldtünk 
a járás véd n inek és a járás polŐármesteri őivatalainak. 

- az aloldalra tájékoztatót helyeztünk ki ”Mit kell tudni a vastaŐbélsz résr l?” 
címmel. 

- A mellrák elleni küzdelem viláŐnapja alkalmából a Püspökladányi FMF n i 
dolŐozóinak adtuk át ismereteinket az eml  daŐanat meŐel zésér l, kialakulásáról, 
kezelésér l. A programnak részét képezte konkrét segítségnyújtás, ami abban 
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nyilvánult meŐ, őoŐy közrem ködtünk abban, őoŐy  id pontot biztosítson az 
eml centrum eŐy termel  üzem n i dolŐozói részére. 

Az EFI munkatársak vagy az EFI által meghívott szakmai előadó által tartott 

egészséges életmódra vonatkozó ismeretterjesztő előadásokon ismertetett 
témák rövid bemutatása 

A  COVID járványt követ en a személyes el adás leőet séŐét felajánlva iŐény alapján 
az FMF-nél, a Napfényes TámoŐató SzolŐálatnál és a SeŐít  Kezek Szociális 
SzolŐáltató Központnál az EFI munkatársak el adást tartottak: Az eŐészséŐes 
életmód és els seŐélynyújtás témában, összesen őat el adás meŐtartására került sor. 

Tapasztalatok 

Olyan témákat sikerült választanunk, amelyre vonatkozóan naŐy érdekl dést 
tapasztaltunk. Az elkövetkezend kben a témaválasztás leőet séŐét tovább b vítjük, 
valamint kiterjesztjük újabb munkahelyekre is. 

8. Együttműködés más szervezetekkel 

A járási egészségfejlesztésben tevékenykedők, illetve potenciálisan 
bevonhatók elérhetőségi adatbázisának bemutatása (milyen adatokat, 
mennyi partnert tartalmaz, ki az adatbázis kezelője, frissítés gyakorisága, 
GDPR szabályoknak való megfelelés formája, mentés gyakorisága és annak 

dokumentálása)  

Az adatbázisban szerepel összesen 164 intézmények, civil szervezetek, név, település 

elérőet séŐek, kontakt személyek. Az adatbázis kezel je az EFI munkatársak. A 

frissítés évente egyszer történik meg. 

Érdekcsoport elemzés eredményének a rövid bemutatása (az érintettség, 

támogatás, csoport befolyása és a csoport befolyásolhatósága szerint1) 

Az érdekcsoport térképen jelöltük és min sítettük a munkánk során az EFI-vel 

kapcsolatba került Polgármesteri Hivatalokat, Oktatási és Szociális Intézményeket, 

Kormányhivatal járási szervezetét, civil szervezeteket, házi orvosokat és egyéb 

intézményeket. Viszonyulás a projekt teljesítéséhez változó. Az érdekcsoportok 

között kevés az akinek ezen képessége a nullához közelít. Többségben vannak azok, 
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akiknek viszonyulásuk a teljesítésőez kettes szinten van. ÖsszeŐezve: kapcsolatunk a 

vizsgált szervezetekkel jónak mondható. 

A megvalósult együttműködések bemutatása  

eŐyüttm ködésbe vont partnerek száma szektoronként : 

önkormányzatok 12 db,  

feln tt őáziorvos 33 db, 

 területi véd n  21db,  

szociális szféra 5 db,  

oktatási intézmények 13 db. 

őáziorvosokat, Kormányőivatalok NépeŐészséŐüŐyi feladatokat ellátó szervezeti 

egysége dolgozóit negyedévente, járás polgármestereit félévente, Szociális és Oktatási 

intézmények vezet it évente találkozóra őívjuk. Ezeken a találkozókon tájékoztatjuk 

a meŐjelenteket az elvéŐzett munkánkról, jöv beni terveinkr l, proŐramjainkról. Az 

érdekl dés minimális, minden alkalommal 1-3 személy jelenik meg. Bevett 

gyakorlatunk az, hogy írásban kiküldjük munkánkat tájékoztatóban.  

Egészségfejlesztéssel kapcsolatos lakossági igények felmérésének, 

gyűjtésének módszerei (felhasznált kérdőívek, elégedettségi felmérések 
megnevezése, interjúk, eredmények bemutatása) 

A lakossáŐi iŐény felmérése az EFI munkájának min sítésére illetve jöv beni 

igényekkel kapcsolatban, minden évben megtörténik, azt az év végén összesítjük, 

értékeljük és a következ  évi munka tervezésénél fiŐyelembe vesszük. A kérd ív 

elején azt kérdeztük  a válaszadóktól, hogy ismerik-e az EFI tevékenyséŐét, illetve 

részt vettek-e a programokon. A további 19 kérdésben konkrétan megjelöljük, hogy 

milyen programokat kívánunk lebonyolítani. A válaszokat összegezve 

befolyásolhatják döntésünket. 2021 második félévében 50 db kérd ív érkezett, 

kiértékelésük megtörtént. A nagyon kedvelt programok a testmozgásprogramok,  
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eŐészséŐüŐyi sz rés, közös f zés keretében eŐészséŐes étel készítése- kóstolása, 

egészségfejlesztéssel kapcsolatos csoportos programokon részvétel. 

Területi EFI csoportok kialakítása (a területi csoportban résztvevő EFI-k 

megnevezése, az ülések témája pl.: szakmai kérdések, helyi jó gyakorlatok 

bemutatása) 

Területi EFI csoportok kialakítására nem került sor, mert nem volt rá iŐény. 

A Hódmez vásárőelyi EVP EFI Iroda online záró rendezvényén vettünk részt 

illetve a ZuŐlói EFI Iroda partnerséŐi fórumra őívott minket. 

EFI munkatársak képzésével kapcsolatos összegzés 

-Webinárium a NEK Kft szervezésében 2021.03.26.-án részt vett eŐy f  mentális 

egészségfejlesztési munkatárs. Hálózat építés és hálózatosodás témáját járta körül. 

-NNK szervezésében munkaértekezlet 2021.03.10.-én részt vett 2 f  efi munkatárs 

és 2 f  efi mentális munkatárs. Fiatalok prevenciós proŐramja, droŐpolitika 

feladatai, allerŐiás beteŐséŐteőer csökkentésének leőet séŐei voltak a f bb témák. 

- NNK szervezésében munkaértekezlet 2021.05.13.-én részt vett 2 f  efi munkatárs 

és 2 f  efi mentális munkatárs. Gyermekek egészségi állapota, Teljes kör  iskolai 

eŐészséŐfejlesztés voltak a f bb témák. 

- DLTK szervezésében „Tudunk seŐíteni” módszerek a doőányzásról való leszokás 

támoŐatásában 2021. 11.5,6,10.én eŐy f  EFI munkatárs részt vett és sikeresen 

elvégezte a továbbképzést. 

 

 

9.Mentális egészségfejlesztés érdekében az alábbi tevékenységek 
megvalósítása: 

9.1 Telefonos és internetes lelkisegély szolgáltatás nyújtása magányos, 
egyedül élő idősek részére 
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9.2 Telefonos és internetes lelkisegély szolgáltatás nyújtása fiatalkorúak 
részére 

9.3 Az egyházakról, civil szervezetekről elkészült adatbázis aktualizálása, 
folyamatos 

9.4 Munkahelyi tréning megtartása mentális egészség védelmében 

9.5. A lakosság azon belül kiemelten a családok lelki egészségének 
támogatása együttműködésben az egyházakkal, civil szervezetekkel és a 
helyi közösségekkel. 

9.6.Kiégés-prevenciós tréning egészségügyi dolgozóknak online formában. 

9.7 „Üres fészek szindróma” online előadás 

9.8.Stresszkezelő előadás online formában 

9.9. „A tökéletes szülő” nyomában online előadás elnevezésű Püspökladányi 
Egészségfejlesztési Iroda 2021. évben megvalósított feladatairól 

 
Lelkisegély szolŐálatunk keretében seŐítséŐet kívántuk nyújtani a minket felkeres  
személyek részére. A szolŐáltatásunk alapelve a seŐítséŐkér  számára biztosított 
titoktartás, a hívás során elhangzó információk kizárólag a telefonáló beleegyezésével 
közölőet k más szervezetekkel. A minket felkeres  kliensek számára felajánlottuk 
további segítségünket is! 

Az eŐyőázakról és a civil szervezetekr l készült adatbázis aktualizálása, b vítése 
megtörtént. 

A Napfényes TámoŐató Szociális EŐyesületnél tartottunk a mentális eŐészség 
meŐ rzése érdekében tréninŐet, őiszen az EŐyesületnél dolŐozó kolléŐan k az alábbi 
területeken tevékenykednek: TámoŐató SzolŐálat, FoŐyatékos személyek nappali 
ellátása, Fejleszt  foŐlalkoztatás és TámoŐatott Lakőatás, ezért számukra kiemelten 
fontos a mentális egészségfejlesztés. A tréning során a Baum teszttel dolgoztunk, 
majd elkészítés után elemeztük. Az önismereti teszt sok mindet elárult a 
személyiséŐükr l, érzelmi őátterükr l. A teszt seŐítséŐül szolŐálőat esetleŐes kés bbi 
munkahelyi konfliktusok megoldásában is. 

A családok lelki eŐészséŐének támoŐatás fontos célkit zésként szerepelt a 2021-es 
feladataink között, hiszen a család társadalmunk alapja. A család a személy egyik 
fontos szükséŐletének, a biztonsáŐnak leŐf bb Őaranciája. A biztonsáŐ őiánya, mint 
ezt számtalan lélektani kísérlet bizonyítja, torz lelki fejl désre vezet és a 
legkülönfélébb mentális betegségek hátterét képezi. Állatkísérletek igazolják, hogy a 
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szül t l meŐfosztott f eml s fejl dése elmarad, eŐyes, a feln tt állatra jellemz  
funkciók nem fejl dnek ki. Szomorú tapasztalatok iŐazolják az embertársadalomban 
is, őoŐy a Őyerekkori, különösen a kora Őyermekkori biztonsáŐ őiánya kés bb már 
behozhatatlan károsodásokra vezet. Programunk megvalósítása során ismertettük az 
5 szeretetnyelvet, az esetleŐesen kialakuló konfliktusok kezelésének leőet séŐeit, 
módjait, a családon belüli kommunikáció fontosságát. 

Online formában került kivitelezésre az egészségügyi dolgozók részére a kiégés-
prevenciós tréning, melynek célja a tünetek felismerése, és kezelésnek lehetséges 
módjai. A résztvev k számára felajánlásra került az eŐyéni tanácsadás leőet séŐe a 
részünkr l szükséŐ esetén. Szintén online formában került meŐvalósításra azon 
proŐramelemünk, aőol a célcsoportunk azok a szül k voltak, akik Őyermekük feln tté 
válását követ  elköltözését veszteséŐként élik meŐ. 

Stresszkezel  tréninŐet tartottunk online formában, mely során az érintett témák 
voltak: 

- mi is az a stressz, stressz fogalma 

- hogyan kerüljük el a tartós stresszt,illetve ha erre nincs leőet séŐ kezelési tecőnikák 
elsajátítása 

- légzéstechnikák bemutatása és gyakorlása 

- relaxációs technikák bemutatása, gyakorlatban való alkalmazása 

- milyen testi tünetek esetén kérjünk orvosi segítséget? 

 

Online el adásunk keretében a résztvev k meŐtudőatták, őoŐyan váljanak tökéletes 
szül vé, önbizalom-önállóság-megküzdés-önkontroll témakörök érintésével, illetve 
ismertetésre került őoŐyan ismerjék fel a szül k Őyermekeik szükséŐleteit. 

Célcsoport jellemzőinek bemutatása (pl.: halmozottan hátrányos helyzetű, 
korcsoport, nemek aránya stb.) 

család, szül k, munkaőely, a proŐramjainkon naŐyobb számban n i résztvev k 
voltak. 

Csoporttípus/csoporttípusok megnevezése (pl. nyitott kiscsoportos 
foglalkozás, Bálint csoport stb.),. 

A munkahelyi tréning zárt kiscsoportos formában került megvalósításra, 8:2 volt a 
nemek aránya, a n i résztvev k javára, a többi proŐramelem nyitott csoportformában 
került meŐvalósításra, a tématerület jelleŐéb l adódóan naŐyobb n i résztvev ink 
voltak, k érzékenyebbek inkább szociálisan. 
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Megvalósítás részletei: módszerek, eszközök, prioritások bemutatása 

A lelkisegély szolgálatunk keretében nagyon fontos volt alkalmazni a kognitív 
megértés képességét, az empátia készséget és a szolidaritás-vállalás képességét. A 
seŐítséŐnyújtás általános, melyet az anonimitás leőet séŐe meŐer sít. 

A tréninŐ és az el adás során konkrét ismeretátadásra és szükséŐ szerint tanácsadásra 
törekedtünk. 

Tapasztalatok bemutatása 

A telefonos lelkisegély szolgálat keretében hasznos, értelmes párbeszédek zajlottak, 
legtöbb esetben korai stádiumban telefonáltak, hecchívás nem történt. 

Az EŐyesületnél nyitottak, érdekl d ek és eŐyüttm köd ek voltak a dolŐozók, 
szívesen rajzoltak fát és meŐ is mutatták a résztvev knek. Elmondásuk alapján ilyen 
feladatokban máskor is szívesen részt vesznek. 

Az online el adások interaktívak voltak, könnyedén tudtak csatlakozni a 
résztvev k, Őyakran eŐyb l adtak visszajelzést. 

 

10.Depresszió és öngyilkosság megelőzési programok megvalósítása 

10.1 Pályázatunk megvalósítási szakaszában megkezdett gyakorlatot 
folytatva egy napos továbbképzés kivitelezése a Bárándi Szociális 
Otthonban 

Pályázatunk megvalósítási szakaszában elindított programelemet a 2021-es évben is 
az igények szerint folytattuk a Bárándi Szociális Otthon dolgozói részére. 

Sajnos az id  múlásával mindenkinél eŐyre több fel nem dolŐozott eset őalmozódik 
fel, melyek neŐatív őatással lesznek a kés bbi teljesítményre. Ezen esetmeŐbeszélések 
célja pont az, hogy kollegáinkkal való megosztással a kudarcnak ítélt eseteink is más 
néz pontba őelyezőet k, maŐunk és mások számára is er t merítőetünk bel lük. 
Kiemelten fontos itt a szakember csoportmenedzselése, eŐy ilyen esetmeŐbeszél  
csoport nagyon hatékony, de nagyon sérülékeny rendszer.  Az egynapos képzés 6 db 
60 perces modulból áll, 15 perces szünetekkel. 

A modulok a csoport igényei szerint kerültek kialakításra: a siker és kudarc definíciója, 
ezek meŐélésének tecőnikái, a kiéŐés, mentális beteŐséŐek, a depresszióiŐ vezet  út, 
a depresszió meghatározása, statisztikai adatok, magyar sajátosságok, az öngyilkosság 
Magyarországon, cry for help, krízisintervenció. Bálint csoport szerepe és 
jelent séŐe. EŐy Bálint-csoport (gyakorló szakemberek számára szervezett 
esetmeŐbeszél  csoport, amely eŐy konkrét seŐít -kliens kapcsolatot, illetve annak 
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alakulását dolgozza fel egy közös megbeszélés során) megalapítása, kipróbálása a 
Őyakorlatban, mely a foŐlalkozás után is tovább m ködtetőetnek, őa van rá iŐény. 

10 f  résztvev vel valósult meŐ a proŐramelem.  

Célcsoport jellemzőinek bemutatása (pl.: halmozottan hátrányos helyzetű, 
korcsoport, nemek aránya stb.) 

szociális szférában dolŐozók, csak őölŐy résztvev kkel 

Csoporttípus/csoporttípusok megnevezése (pl. nyitott kiscsoportos 
foglalkozás, Bálint csoport stb.),. 

zárt kiscsoport keretében valósult meg a továbbképzés, de a nap során kialakításra 
került Bálint csoport is, melynek m ködése kipróbálásra került a Őyakorlatban is. 

Megvalósítás részletei: módszerek, eszközök, prioritások bemutatása 

továbbképzés gyakorlati módszerek alkalmazásával. Prioritásként a kiégés, mentális 
beteŐséŐek elkerülését t ztük ki. 

Tapasztalatok bemutatása 

A résztvev k aktívak, könnyen bevonőatók voltak, elmondásuk alapján jól érezték 
magukat a programon. Mély együttérzést mutattak a dolgozók a csoportnak megnyíló 
kolléŐan  felé. 

 

11. Csoportos programok szervezésében és megvalósításában való részvétel: 

11.1. Anyaklub  

A résztvev k meŐismerkedése után az alábbi témaköröket érintettük: 

 -  napirend, napirend kialakításának fontossága 
 - a napjainkban a tartós egyensúly megtartása 
 - életszerepek egyensúlyban tartása 
 - hogy néz ki egy ideális nap egy kisgyermekes anyuka részére 
 - teend lista el nyei 

ProŐramunk célja, őoŐy a résztvev k meŐosszák eŐymással az anyasáŐ meŐélését és 
kihívásait.  

ProŐramunk mottója: eŐy n  nem sz nik meŐ n nek lenni attól, mert anya lesz, s íŐy 
nem sz nnek meŐ iŐényei, váŐyai sem, őoŐy n nek érezőesse maŐát és akként is 
kezeljék! 
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Célcsoport jellemzőinek bemutatása (pl.: halmozottan hátrányos helyzetű, 
korcsoport, nemek aránya stb.) 

kisgyermekes édesanyák 

Csoporttípus/csoporttípusok megnevezése (pl. nyitott kiscsoportos 
foglalkozás, Bálint csoport stb.),. 

A foglalkozások informális nyitott csoport keretében valósultak meg, hiszen így 
bármikor bárki csatlakozhat a csoporthoz, illetve ki is léphet. 

Megvalósítás részletei: módszerek, eszközök, prioritások bemutatása 

nyitott kiscsoportos foglalkozás, gyakorlati tanácsadással ötvözve. 

Tapasztalatok bemutatása 

Az édesanyák nagyon várták és élvezték az online összejöveteleket. Hasznosnak 
tartották a témákat. A témakörök megbeszélése után több alkalommal még 
beszélŐettek eŐymással a résztvev k. 

 

 

12. Szemléletformáló és leszokást támogató foglalkozások megtartása  

A klubfoŐlalkozás keretében eŐy mese seŐítséŐével mondták el a résztvev k, őoŐy 
milyen lelkiállapotban vannak. A füŐŐ séŐr l beszélŐettünk, mindenkinek leőet séŐe 
volt elmondani, őoŐy szerinte mit jelent a füŐŐ séŐ, véleménye szerint  miért volt 
füŐŐ . Átbeszélésre került minden eŐyes résztvev  tekintetében, őoŐy az élete melyik 
pontja , melyik eseménye vezetett ehhez az állapothoz, visszaemlékeztek, hogy mikor 
veszítették el a kontrollt a saját akaratuk felett. Hol jött el az a pont, amikor már nem 
tudták szabályozni, irányítani a saját életüket. 

A proŐramunk célja, őoŐy a résztvev k meŐosszák eŐymással tapasztalataikat, 
erejüket és reményüket azért, hogy megoldhassák közös problémájukat és 
segíthessenek másoknak felépülni az alkoholizmusból. 

Célcsoport jellemzőinek bemutatása (pl.: halmozottan hátrányos helyzetű, 
korcsoport, nemek aránya stb.) 

célcsoportunk a szenvedélybeteŐek, a nemek aránya :7 férfi és 4 n . 

Csoporttípus/csoporttípusok megnevezése (pl. nyitott kiscsoportos 
foglalkozás, Bálint csoport stb.),. 
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zárt csoportban került megvalósításra a programelem  

Megvalósítás részletei: módszerek, eszközök, prioritások bemutatása 

Körkérdéseket alkalmaztunk a klubfoglalkozás elején és végén, melyek igen 
őasznosak, visszajelzésként szolŐálnak a klub vezet je és a résztvev k számára is: 

- „Mi az, ami iŐazán tetszett a mai foŐlalkozáson?” 

- „Mi az, ami nem tetszett a mai foŐlalkozáson?” 

- „Milyen érzésekkel volt ma jelen, őoŐy érezte maŐát?” 

- „Mit tanult a mai foŐlalkozáson, mit sz rt le az ott történtekb l?” 

Prioritásként kezeltük a résztvev k csoportba való bent maradását, további 
foglalkozásokon való részvételt. 

Tapasztalatok bemutatása 

A résztvev k nyitottan álltak a foŐlalkozásőoz, könnyen motiválőatók voltak és 
örömmel érkeztek a proŐramra. A résztvev k megígérték, hogy változtatnak 
alkoőolfoŐyasztási szokásaikon. Azt tapasztaltam, őoŐy két f  valóban komolyan is 
gondolta, már a foglalkozások végén látszott rajtuk a változás iránti igény. 

 

 

13. mentális egészség felmérése az eredmények függvényében minimal 
intervenció  

Résztvevők jellemzőinek bemutatása (korcsoport 18-44 év, 45-64 év, 65 év 
feletti, nemek aránya) 
A résztvev k között 2 korcsoport képviseltette maŐát, az els ben 1 f  ( 18-44 év ), 
a második korcsoportban (45-64 év ) 9 f  részvételével.  A nemenkénti meŐoszlás 
50 – 50 %. 

Megvalósítás részletei: az alkalmazott eszközök, kérdőívek, és intervenciók 
típusok szerinti bemutatása 
felmérés : Az els dleŐesen felmérend  paraméterek a következ k: a Őondozottak 
életkora, neme, motiváltsága, egészséghiedelme, és az egészségüket befolyásoló 
tényez k.  

módszerek: személyes tanácsadás, seŐít  beszélŐetés, kérd ív 
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eszközök: pozitív őivatkozások, melyek a bekövetkez  eŐészséŐmaŐatartás-változás 
el nyeit foŐlalják össze (kapcsolattartás a családdal, barátokkal, szakemberekkel, 
szabadid  őasznos eltöltése, káros szenvedélyek mell zése, őobbik meŐtalálása) . 
Amennyiben az egyén nem változtat magatartásán egyre inkább jelentkeznek a 
negatív hatások. 

Lépések: 

-  Az els  és leŐfontosabb lépés a meŐfelel  léŐkör meŐteremtése. LényeŐes 
szerepe van ebben a kommunikációnak, a verbális és nonverbális csatornák 
eŐyensúlyának, az ért  fiŐyelem jelenlétének. 

- A következ  lépés a probléma feltárása, melynek során mélyebben rejl  
problémák is felszínre kerülőetnek. Ebben szintén a kommunikációs készséŐ 
és stratéŐia az EFI mentális munkatárs leŐf bb eszköze. 

- A őarmadik lépésben a reális célkit zésben seŐít az EFI mentális munkatárs. 
Pl. Kapcsolatok ápolása, egyedüllét kerülése, csoportos programokban való 
részvéte, egészséges életmód. 

SeŐíteni kell a különböz  leőet séŐek közti választásban. Fontos, őoŐy a döntés az 
egyéné legyen! 

VéŐül seŐítséŐnyújtás a cselekvési terv kidolŐozásában és betartásában. Ezekben a 
lépésekben az EFI mentális munkatárs  a kísér , támoŐató szerepében van. 

Intervenció típusai: személyes 

Tapasztalatok 
Neőezen nyílnak meŐ az emberek, de néőányan a proŐramjaink őatására, a kialakult 
bizalomra alapozva, több esetben személyesen kérik ki a véleményemet. 
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II.c., Egyéb tevékenységeink 

 
FoŐlalkozás-egészségügyi alapellátás 
Nem NEAK finanszírozott, meŐbízási szerz déssel ellátott feladat, csak a 
szakdolgozó áll saját foglalkoztatásban. El jeŐyzés alapján veőet  iŐénybe. 
FiŐyelembe véve a városban m köd  céŐek számát,a rendelés nagyobb kapacitással 
is m ködőetne. A közmunkaproŐramban résztvev k vizsŐálata is itt zajlik. 2021-ban 
864 f  vizsgálatát végeztük el (2020-ban 888). Lenti ábrából jól látszik, milyen er s 
szezonális ingadozást mutat, köszönhet en a COVID-19-nek és a 
közmunkaprogramos kampány vizsgálatoknak. 
 

 
 
 
Iskolaegészségügy 
Közrem köd kön keresztül m ködtetett feladat. Sajnos egy nagyon szomorú 
trendnek leőetünk követ i, 2016 óta 602 gyermekkel csökkent a finanszírozott 
létszám. 
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Véd n i őálózat m ködtetése 
Továbbra is fontosnak tartjuk véd n ink folyamatos szakmai továbbképzését, 
melyet az intézet aktívan támogat az utazási költségek átvállalásával. Az 
Önkormányzat által elnyert TOP 4.1.1.15 pályázatban kiemelt szerepet kaptak a 
véd n k, új m szerek, munkaeszközök és teljesen felújított váró és 
rendel őelyiséŐek szerepelnek a pályázatban. A véd n i szolŐálat a tervek szerint 
beköltözne a Kossuth u.1.sz. alá, mellyel megvalósulhatna a még szorosabb szakmai 
eŐyüttm ködés a ŐyermekŐyóŐyászattal, szülészet-n ŐyóŐyászattal, laborral és a többi 
szakrendeléssel is. Az iskolavéd n k által ellátott létszám er teljes csökkenése 2021-
ben meŐállt, s t a létszám 36-tal emelkedett. 
 

 
 
 

 
 
 

1998
1881

1729
1654

1565 1601

0

500

1000

1500

2000

2500

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Iskolavédő ői körzetek összlétszá a

1082
1092

1151

1128

1082

1034

960

980

1000

1020

1040

1060

1080

1100

1120

1140

1160

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Területi védő ői körzetek összlétszá a



  

 42 

 

Sajnos fenti kedvezőtlen lefutású grafikon miatt továbbra is aktuális egy 
védőnői körzet összevonásának a kérdése. Mi mindent megteszünk a 
munkaőelyek meŐtartásáért, de ebben a kérdésben a NEAK véleménye a dönt , aki 
a demográfiai adatok alapján foglal állást a kérdésben. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

132

157

137

119

163
148

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Születések száma Püspökladányban



  

 43 

 

 
 

II.c., Informatika, (tele)kommunikáció, PR 
A rendelések informatikai jelen felszereltséŐe meŐfelel , de természetesen az 
informatikában mindig lehetségesek további fejlesztések, a hatékonyság és 
üzembiztonság javítása érdekében. A pandémia megmutatta, milyen fontos a jó 
min séŐ , stabil informatikai háttér. Szerencsére ez irányú fejlesztéseinknek 
köszönőet en, naŐyobb Őond nélkül vészeltük át ezt az id szakot. MeŐjeŐyezném, 
hogy sok páciens panasz érkezett intézményünkbe, de nem a saját, hanem más, 
els sorban alapellátó rendelések neőézkes informatikai és telekommunikációs 
alkalmazkodása miatt. A mi részünkr l iŐyekeztünk seŐítséŐet nyújtani, Facebook 
felületünkön nemcsak a szakrendelésekkel kapcsolatos, őanem az alapellátást érint  
információkat is megosztottunk. Az informatikai rendszer fejlesztése azonban 
minden küls  szolŐáltató saját döntése, a őáziorvosok, foŐorvosok önálló céŐként 
m ködnek, munkaszervezésükre, fejlesztési stratéŐiájukra nekünk ráőatásunk nincs.  

 
 
Összegezve elmondható, hogy az Eü. Nonprofit Kft. által m ködtetett minden 
szakrendelés megfelel a kormányrendeletben foglalt minimumfeltételeknek, amit a 
Kormányőivatal ellen rzése is meŐer sített. A járványhelyzet miatt néhány kisebb 
óraszámú szakma tekintetében a f  munkaőely járványüŐyi érdekb l nem 
engedélyezte, vagy korlátozta a kijáró orvosaink munkavéŐzését. Ezt tudomásul 
kellett vennünk, és sajnos ennek is köszönőet en er s fluktuáció fiŐyelőet  meŐ a 
szakorvosok tekintetében. 

 A 2022-es évben nemcsak a szakdolgozók, hanem az orvosok bére is tovább fog 
emelkedni. Ezzel eŐyütt a meŐsz nik a személyes közrem köd i joŐállás, és tovább 
szigorodnak a KATA adózási szabályai. Új jogállás az egészségügyi szolgálati 
joŐviszony kerül bevezetésre. A rendszer er sen korlátozni látszik a másodállások 
leőet séŐét mind adminisztratív mind pénzügyi eszközökkel. Sajnos ezek a 
trendek, mind egy állami tulajdonú, kórház központú, vállalkozói jogállást 
szinte kizáró óriás-intézményeknek kedveznek, és hátrányosan érintik a 
kistérségi szakellátóhelyeket, de különösen a még kisebb egészségügyi 
vállalkozásokat. EŐyrészr l a kisebb szakmák vonatkozásában szakemberőiányra 
számítunk, illetve lehet néhány helyi kisebb egészségügyi vállalkozás, aki felmondja 
majd a NEAK szerz dését, íŐy nekünk kell majd m ködtetni ezen szakrendeléseket. 
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III. Partnereink 
 
Allergológiai szakrendelés 
Önálló NEAK szerz déssel rendelkezik, az Eü. Nonprofit Kft. szolgáltatásokat nyújt 
felé, így bevételi forrásunk. A kormányzati bértámoŐatási rendszerb l kimaradó eü. 
vállalkozás, ezért léte egyre bizonytalanabb. 
 
Gyermek háziorvosok (3 szolgáltató) 
Részben elkülönülten m ködnek, az épületen belül is külön bejárattal, váróval, 
informatikai rendszerrel rendelkeznek, saját vállalkozásuk enŐedélyeikért k felel sek 
a hatóságok felé. Év végére mindhárom körzetben az Önkormányzat tölti be a 
tulajdonosi funkciókat. A TOP 4.1.1.-15 alapellátást célzó önkormányzati 
pályázat keretében két új gyermekgyógyászati rendelő épült Rendelőintézet 
főépületének első emeletén.  
 
Feln tt őáziorvosok (5 praxis) 
Részben elkülönülten m ködnek, csak a őelyiséŐet bérlik az intézett l és opcionálisan 
szolgáltatásokat vesznek igénybe egyéni megállapodás szerint. A közös költségekhez 
ennek figyelembevételével járulnak hozzá.  
 
FoŐorvosok (4 szolgáltató) 
Részben elkülönülten m ködnek, csak a őelyiséŐet bérlik az intézett l és opcionálisan 
szolgáltatásokat vesznek igénybe egyéni megállapodás szerint. A közös költségekhez 
ennek figyelembevételével járulnak hozzá. EŐyéni meŐállapodások szerint különböz  
mértékben bérleti díjuk egy részét az önkormányzat átvállalta. 
  
Ideggyógyászati rendelés 
Önálló NEAK szerz déssel rendelkezik, az Eü. Kft. szolgáltatásokat nyújt felé, így 
bevételi forrásunk. A kormányzati bértámoŐatási rendszerb l kimaradó eü. 
vállalkozás, ezért léte egyre bizonytalanabb. 
 
Pharmaház Patika 
Bérl ként bevételi forrás az Eü. Kft-nek, m ködésével őozzájárul 
betegelégedettségünk növeléséhez és partnerként kedvezményes áron biztosítja a 
beszerzend  ŐyóŐyászati anyaŐokat.  
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IV. Pénzügyi helyzet 

NEAK bevételek 

Bevétel a NEAK kifizetés alapján (E-alap, Tbiz. tabló, pénzforgalmi szemléletben) 

Kasszánkénti NEAK 
bevétel 

2016 2017 2018 2019  2020 2021 

védő ői ellátás 30 587 31 780 34 883 34 373 32 277 33 820 

iskolaeü., MSZSZ 2 428 2 630 2 597 2 646 2 745 2553 

labor 20 306 21 494 21 265 21 045 21 406 22 111 

járóbeteg 157 378 177 585 190 434 201 737 188 014 191 312 

bértámogatás 3 371 1 056 1794 5 319 48 405 69 929 

összesen (ezer Ft) 214 070 234 545 250 953 265 120 292 848 319 725 

 

A járóbeteg kassza 2019-es évben még teljesítményfinanszírozott volt, a 2020-as és 2021-es 

években már többnyire átlagfinanszírozásban részesültünk. Kasszáink bevétele csökkent és az 

átlagfinanszírozás miatt befolyásunk sem lehetett rájuk. Hiába nőtt az össz NEAK bevételünk, 
hiszen azt bértámogatás formájában tovább adtuk dolgozóinknak. Így működési költségeinkre 
arányaiban egyre kevesebb jut, működési költségeink (rezsi, felhasznált anyagok, 

szolgáltatások) pedig egyre nőnek.  
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Az éves beszámoló eredmény kimutatása szerint a fő költség nemek: 
 

 

Az adózás el tti mérleg szerinti eredmény tehát 2.6millió forint, mely adózás 
után is pozitív oldalon maradt 221e Ft-tal. 
 
 
Az el z évekőez képest NEAK bevételünk és teljesítményünk a COVID-19 hatásai 
és az ahhoz kapcsolódó átlagfinanszírozás miatt jelent sen visszaesett. (I.) 
 
EŐyéb bevételeink növekedései möŐött a pályázati támoŐatások állnak. A kapott 
támoŐatásokkal szabályszer en elszámoltunk, eredményünket ezen tétel nem 
befolyásolta. (III.) 
 

 2017  2018  2019  2020  2021 

I. Értékesítés nettó árbevétele 301 184 325 069 329 912 324 888 305 180 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0 0 

III. EŐyéb bevételek 2 273 24 719 47 711 76 551 127 605 

IV. AnyaŐjelleŐ  ráfordítások 229 621 254 400 259 912 262 778 191 803 

V. Személyi jelleŐ  ráfordítások 64 341 86 483 106 943 126 751 203 119 

VI. Értékcsökkenési leírás 4 542 6 085 5 980 7 117 10 363 

VII. EŐyéb ráfordítások 1 931 2 127 2 433 2 708 24 893 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVűKENYSűG 
EREDMűNYE 

3 021 683 2 295 2 085 2607 

VIII. PénzüŐyi m veletek bevételei 1 1 1 0 0 

IX. PénzüŐyi m veletek ráfordításai  0 0 0 0 0 

B. PűNZÜGYI M VELETEK EREDMűNYE 
(VIII-IX. sor) 47 - 421 

1 1 1 0 0 

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMűNY 
(+-A+-B sor)  

3 022 693 2 295 2 085 2607 

X. Rendkívüli bevételek  0 0 0 0 0 

XI. Rendkívüli ráfordítások  0 0 0 0 0 

D. RENDKÍVÜLI EREDMűNY (X-XI. sor)  0 0 0 0 0 

E. ADÓZÁS EL TTI EREDMűNY (+-C+-D. sor)  3 022 693 2 295 2 085 2607 

F. ADÓZOTT EREDMűNY (+-E-XII.sor) 2 477 63 1 615 1 362 221 
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A közrem köd k díjazására fordított összeŐek az anyaŐköltséŐ sorban jelennek meg, 
jól látőató a drasztikus csökkenésb l (IV.), őoŐy közrem köd ink joŐállásukat 
szolgálati jogviszonyra váltották, így díjazásuk 2021 májusától munkabér formájában 
történik. (V.) 
 
Továbbra is folytatódik az a 2015-óta tartó örvendetes trend, hogy az Eü.Kft 
pozitívan zárja mérlegét. Mindezt önálló gazdálkodással, külön m ködési segítség 
nélkül sikerült véghezvinni. 
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V. A 2021-as tervek meŐvalósulását a COVID19 viláŐjárvány jelent sen módosította, 

főbb terveinket azonban így is sikerült megvalósítanunk. Intézményünk 
ebben a nehéz helyzetben is helyt állt, a f bb szakmákban az ellátás a járvány alatt 
is folyamatos volt, a Kormányhivatal és a Minisztérium utasításainak minden esetben 
maradéktalanul eleget tudtunk tenni.  

1.) A Kft. eredményének pozitív tartományban tartása, likviditásunk megőrzése, a betegellátás 
színvonalának további javítása az elsődleges célom.  

Az Eü. Nonprofit Kft továbbra is pozitív mérleggel zárta az évet.  

2.) Fentieket szem előtt tartva az egyetlen esélyünk a járvány legyőzésére a lakosság oltásokkal való 
immunizálása. Mindenben segítenünk kell ezt a folyamatot, minden szabad kapacitásunkat, 
erőforrásunkat ennek szolgálatába kell állítanunk. 

Intézetünkben oltópontot üzemeltettünk, a lakosság immunizálásában szorosan 
eŐyüttm ködtünk a Kormányhivatallal és a város háziorvosaival. Áldozatos munkájukat 
ezúton is szeretném megköszönni. 

3.) A szakmai feltételek közül elsősorban a humán erőforrás válságát hozta el a koronavírus pandémia. 
Mindent meg kell tennünk azért, hogy a leőet  leŐtöbb rendelést tudjuk üzemeltetni, vigyázva, óvva 
dolgozóink és a páciensek egészségét is. 

Az urológiai rendelést kivéve minden rendelésünk szinte folyamatosan üzemelt a járvány 
idején is. 

4.) Lehetőségekeink szerint, a járványügyi előírásokat betartva, minél több páciens számára kell 
biztosítanunk az egészségügyi ellátáshoz való helybeni hozzáférést. 

2021-ben sikerült minden rendelésünket Püspökladányban megtartani 

5.) A kardiológiai rendelés stabilitásához szükséges, hogy saját tulajdonú műszerekkel rendelkezzünk. 
A műszerek megvételéhez az önkormányzat segítséget ígért. 

A segítséget megkaptuk, és bár a kardiológus ennek ellenére felmondott, sikerült két másik 
szakembert is találni a helyére, a kardiológiai szakrendelés a hét 4 napján teljes kapacitással 
üzemel. 

6.) Tüdőgyógyászati rendelésünk keretében covid rehabilitációs profil létrehozását tervezzük. 

EŐyenl re a Minisztériumból még nem érkezett meg a konkrét megvalósítási terv. 

7.) EŐészséŐfejlesztési irodánk folyamatos működtetése, összhangban a COVID-19  pandémia 
aktuális helyzetével. 

Az EFI iroda m ködése folyamatos volt, beszámolója részletezve a 16.oldaltól olvasható. 

8.) A befejeződő alapellátási a TOP-os pályázat építkezéseihez alkalmazkodva javítások, 
hibaelhárítások, a labor teljes körű felújítása, az új védőnői helyiségek elektromos hálózatának cseréje.  
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A projekt 2022-ben foŐ befejez dni, a laborban a szükséŐes átalakításokat elvégeztük. 

9.) Informatikai hálózatunkat folyamatosan fejlesztenünk kell, hiszen a járvány is rámutatott arra, hogy 
a lehető legtöbb arra szakmailag alkalmas folyamatot a digitális térbe kell átvinnünk, betartva a GDPR 
előírásait.  

Informatikai rendszerünket folyamatosan fejlesztjük, szabályzatainkat aktualizáljuk. 

  










































