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Sajtóközlemény 

2013. november 6. 

Egészségfejlesztési programok indulhatnak a Jászberényi kistérségben EU támogatásból  

A 120 millió forintot meghaladó Európai Uniós és hazai támogatásnak köszönhetően, a Jászberényi 

Szent Erzsébet Kórház több mint 100 ezer embert érintő ellátási területén egészségre nevelő és 

szemléletformáló életmódprogram megvalósítása válik lehetővé 

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház a TÁMOP 6.1.2./11/3-2012-0059 azonosító számú 

,,Egészségfejlesztési programok megvalósítása a Jászberényi kistérségben" című Európai Uniós 

pályázat keretében olyan egészségfejlesztési irodát hoz létre, amely jól megközelíthető, kompetens 

humán kapacitásokkal, illetve infrastrukturális szempontból megfelelően ellátott, illetve az 

állampolgároknak egyenlő hozzáférést biztosít. Az iroda koordinálja a kistérség egészségfejlesztési 

programjait, összekötő kapocsként kíván működni az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg szakellátás 

és programokat megvalósító szervezetek között. A projekt során a pályázó számos egészségre nevelő 

és szemléletformáló életmódprogramot valósít meg. A programok koordinálására kialakításra kerülő 

Egészségfejlesztési Iroda (EFI) feladati közé tartozik a betegségek kockázati tényezőinek feltárása, a 

megelőzés, a korai stádiumban történő felismerés, a betegek rehabilitációja. Az egészségtudatos 

magatartás érdekében megvalósítandó szemléletváltás hozzájárul a betegközpontú, korszerű ellátás 

biztosításához, a lakosság életminőségének javításához. A projekt közvetlen célja az 

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása, működéséhez a tárgyi és a személyi feltételek megteremtése. Az 

EFI működése a következő rövid távú célok elérésére irányul: rizikócsoportokba tartozó lakosoknál, 

szenvedély betegeknél, krónikus betegeknél felmérések, kockázati besorolások végzése, az 

alapellátással és a népegészségügyi szakigazgatási szervvel együttműködve a szűréseken való 

részvétel javítása. Az EFI feladata lesz a könnyen elérhető életmódbeli tanácsok nyújtása, rendszeres 

mozgásprogramokon való részvétel ösztönzése, rizikófelmérés, szenvedélybetegségek prevenciója, a 

leszokás támogatása, lelki egészség fejlesztése, krízishelyzetekben támogató segítség nyújtása. 

Hosszú távú célként megfogalmazásra került a szenvedélybetegségben szenvedő emberek számának 

csökkentése, krónikus betegségben szenvedő betegek számának csökkentése, egészségtudatos 

szemléletű egyéni magatartásminták kialakítása 

A projekt eredményeként az EFI kialakításával létrejön egy kistérségi központ, melynek feladata a 

helyi egészségfejlesztési stratégia megvalósítása, az együttműködő partnerek bevonása a 

programokba, a lakosság tájékoztatása, valamint egészségfejlesztési programok összehangolása és a 

lakosság részére elérhetővé tétele. 
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