
Tisztelt Olvasó! 

 

 
2012-ben a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház sikeres pályázat alapján a Jászság egész területére 

kiterjedő prevenciós programsorozatot indított el. 

 

Ma már nem kérdés, hogy a gyógyítás mellett a megelőzésnek milyen jelentős szerepe van. Rohanó 

életmódunk nagy terhet ró szervezetünkre, ezért fiatal életkorban is igen gyakoriak a civilizációs 

betegségek; magas vérnyomás, keringési betegségek, cukorbetegség, elhízás, depresszió, étkezési 

zavarok, mozgásszervi betegségek, rosszindulatú daganatos megbetegedések. Kutatások 

bebizonyították, hogy a dolgozó ember akkor lehet eredményes, sikeres munkájában és magánéletében 

egyaránt, ha egészséges. 

 

Az orvoslás fejlődésében a megelőzés alig 100 éves múltra tekint vissza. Fontosságának elismerése 

mára jelentős szemléletváltozást hozott az egészségpolitikában.   

 

Saját egészségéért mindenki maga teheti a legtöbbet, ebben segítünk Önöknek programjainkban. 

 

Egészségfejlesztési Iroda (EFI) 

 
Az uniós támogatással létrehozott EFI a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban a Gyermekosztály 

földszintjén található. A szolgáltatások két helységben működnek. 

A Jászberényi kistérség lakói számára beutaló nélkül is elérhető szolgáltatásokat biztosít. 

Térítésmentesen lehetőséget nyújt egészség megőrző eszközök kipróbálására, kúraszerű használatára: 

Flabelos- testvibrációs tréner, Jade köves masszázs ágy, Damoa intim torna gép, Doktor Life Nyirok 

masszázs készülék.  

A kezelések előjegyzés alapján vehetők igénybe. Előjegyzés keddtől péntekig 8.00 és14.00. óra 

közt, személyesen vagy telefonon a 0657/500-200/297 mellék, és a 0630/866-1176 számokon 

kérhető. 

 

 

          
 
Az EFI működésével elsősorban a szív – érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkentését, a korai 

és elkerülhető halálozást befolyásoló életmódjavítást kívánjuk elérni. 

 

Segítséget nyújtunk: 

- keringési betegségek kockázatbecslésében, tanácsadással 

- életmódbeli programokkal, személyre szabott tanácsadással, 

- különböző mozgásprogramok megismertetésével, 

- rizikófelméréssel, rizikófaktorok kiszűrésével, 

- szenvedélybetegségek leküzdésében, 

- egészségtudatos szemléletű egyéni magatartásminták kialakításában, 

- betegklubokba történő bekapcsolódásban, (Dietetikai klub, Szív és érrendszeri klub) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dietetikai tanácsadás és klub: 

Helyszín: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház, Egészségfejlesztési Iroda,(Csecsemő és Gyermek 

osztály földszintje) 

 

Időpont:   

Hétfő: 11:00-12:00 

Szerda: 11:00-12:00 

Csütörtök: 11:00-12:00 

Előzetes bejelentkezésre van lehetőség: 

Hétfőtől péntekig a dietetikai csoport irodájában: 57/500-200, 164 mellék  

Dietetikai tanácsadás idejében: 57/500-200, 297 mellék 

Dietetikusok: Csief Anna 

                       Dobák Nagy Mónika 

                       Muity-Sípos Mária 

 

Szív és érrendszeri klub: 

Aktuális információ az egészségfejlesztési iroda munkatársaitól kérhető 

 

Alakformáló torna:  

Aerobic oktató: Sisa Balázsné  

Helyszín: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház, Gyógytorna terem.  

Időpont: kedd: 15.00-.16.00.  

              csütörtök: 15.00.-16.00.  

Jelentkezés előzetes egyeztetés után:  Sisa Balázsné, Tel.: 0630/343-1621, Gyors  hívó: 8930  

 

Jóga:  

Jóga oktató: Dobi Istvánné  

Helyszín: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház, Gyógytorna terem.  

Időpont: hétfő: 15.30.-17.30. 

              szerda: 15.30.-17.30.  

Jelentkezés előzetes egyeztetés után:  Dobi Istvánné, Tel.: 0670/501-5402 

 

Gyógytorna:  

Gyógytornász: Jancsikné Nagy Tünde  

Helyszín: Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium  tornaterme. 

Időpont: kedd: 17.00.- 18.00.  

                         18.00.- 

               csütörtök: 17.00.-  

               /polifoam szükséges/  

Jelentkezés előzetes egyeztetés után: Jancsikné Nagy Tünde, Tel.: 0670/218-5559 

 

Az EFI munkatársaival a kistérségi rendezvényeken is találkozhatnak, ahol szűrővizsgálatokat, 

tanácsadást, állapotfelmérést végeznek. 

Szolgáltatásaink ingyenesek és mindenki számára hozzáférhetők. 

 
Elérhetőségeink: 
Tel: 57/500-200/297 mellék, 0630/866-1176 

E-mail: efi_jaszbereny@jaszberenykorhaz.hu 

 
Nyitva tartás:  
Hétfő:              08.00 – 18.00 

Kedd:  08.00 – 18.00 

Szerda:              06.00 – 18.00 

Csütörtök:  06.00 – 18.00 

Péntek:  06.00 – 18.00 
A nyitva tartás ideje a későbbiekben változhat. 

                                                 Egészségfejlesztési Iroda munkatársai                                                                                                  
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