
2. Az egészségfejlesztés fogalma, 
alapdokumentumai, 

egészségfejlesztési program alapjai. 
Egészségfejlesztési programok 

tervezésének, megvalósításának és 
értékelésének szempontjai
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 A kifejezés 3 évtizede jelent meg

 Társadalmi, közösségi tényezők fontos szerepe

 1948 –WHO egészségdefinciója: Az egészség a teljes fizikai, szellemi és 
társadalmi jóllét állapota, nem csupán a betegség, illetve képességcsökkenés 
hiánya.

 1978 – Alma Ata

- dinamikusra lenne szükség

- Nyilatkozat: az egészség alapvető emberi jog, megteremtése 
multiszektorális együttműködést igényel, az 
egyenlőtlenségeket meg kell szüntetni,  az ellátás
alapvetően fontos, közel kell lennie a mindennapi 
élethez

Egészségfejlesztés



 alapfeltételek: béke, lakás, oktatás, élelem, jövedelem, stabil ökológiai 
rendszer, fenntartható erőforrások, társadalmi igazságosság és egyenlőség

 a tevékenység nem korlátozódhat az egészségügyre

 az egészségfejlesztés folyamat, amely módot ad az embereknek egészségük 
fokozott karbantartására és tökéletesítésére és ennek elérése érdekében öt 
fő tevékenységi területet jelölt meg:

- az egészséget támogató politikai döntések

- az egészséget előmozdító környezet

- közösségi tevékenységek

- egyéni képességek fejlesztése – egészségnevelés

- az egészségügyi ellátás átszervezése

 Befolyásolja: az emberi egészséget meghatározó egyéni, valami közeli és 
távoli társas kapcsolatokkal összefüggő közösségi tényezőket, ezen túlmenően 
azokat a tágabb strukturális tényezőket is, amelyek sokszor nem nyilvánvaló 
módon, de gyakran az egyéni tényezőknél is nagyobb mértékben hatnak az 
egyén és a közösség egészségi állapotára

1986 – Ottawai Karta



 Egészséget támogató politikai döntések és környezet

 Közösségi tevékenységek erősítése: a közösség nem tudatos befolyásoló 
hatása az egészségügyben is érvényesül

a közösség hatalommal való felruházása 
empowerment saját egészségük „ellenőreivé” 
válnak

 Egészségnevelés: az egészségfejlesztés fontos módszere



 az egészségmegőrzés értékes beruházás

 demografikus trendek befolyásolása

 akciók új formáira, együttműködésre van szükség

 prioritások: társadalmi felelősségtudat növelése, közösségi kapacitások 
fejlesztése, infrastruktúra biztosítása

1997 – Jakartai nyilatkozat



Egészségterv megvalósítása:

 állapotleírás  cselekvési terv  tevékenységek  eredmények  leírás

 színterek: olyan helyek, társadalmi közegek, amik viszonyrendszerei 
befolyásolhatják az egészségi állapot alakulását  egészségügyi intézmények, 
társadalmi és tömegszervezetek, oktató-nevelő intézmények, nemzeti és 
nemzetközi programok

 pl. „Közös kincsünk a gyermek”, „Kamaszok vagyunk” – iskolai egészség és 
személyiségfejlesztő program, gyerekétkeztetéssel kapcsolatos programok, 
szexuális felvilágosítás

 egészséges életmódra nevelés


