Az Egészségporta Egyesület stratégiája
A Nemzeti Népegészségügyi Program és az ehhez csatlakozó Nemzeti Programok (A
a Szív és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti
Programja, a Nemzeti Csecsemő és Gyermekegészségügyi Program, Nemzeti
Rákellenes Program) szakmai programjának és a programban foglaltaknak
megfelelően az Egyesület támogatja és segíti egy-egy térségben a vonatkozó, vagy
aktuális feladatok megvalósulását.
A stratégia keretei
1. Helyi fejlesztési tervek, cselekvési programok készítésében közreműködik,
szakmai segítséget nyújt. (Alkalmazkodva az NFT-II-ben megfogalmazott
fejlesztési tervekhez.)
Az
optimális
megvalósítási
forma
érdekében
egy-egy
kistérség
mintaprogramjának részletes kidolgozását, annak megvalósítását szakmailag
támogatja, abban közreműködik az alábbiak szerint:
 A központi szakmai irányelvek, sikeres programok eredményeinek és
tapasztalatainak a felhasználásával.
 Mintaértékű Modellek kidolgozásával, melyet a megfelelő szempontok szerint
végigkísér, majd értékeli azokat azzal a céllal, hogy annak elterjesztéséhez a
későbbiekben segítséget tudjon nyújtani.
 A Mintaértékű Kistérségi Modellek kidolgozásához forrásokat szerez, csatlakozó
partnerek szakmai és anyagi közreműködésével, szabályozott keretek között. (PPP
program, egyéb nemzeti programokban való részvétel, stb.)
 Országos szakmai hálózatokat alakít ki és működtet, mely biztosítja az azonos
irányelvek megvalósulását, módszerek egymás közötti közvetítését és
optimalizálását, a tapasztalatok cseréjét és a programok magasabb szintű
megvalósítását.
2. Az Egyesület feladatának tekinti, a Nemzeti Szakmai Programok
kidolgozásában való részvételt, igény szerint. Az Egyesület tagjainak feladata
továbbá a programokhoz csatlakozóan, az ehhez illeszkedő helyi megvalósítási
tervek kidolgozása, interszektoriális elemek beépítésével, a megvalósításban
résztvevő nem egészségügyi dolgozók feladatainak összehangolásával.
3. A Kistérségi Modellprogramokat értékeli, a tapasztalatokat és eredményeket
visszacsatolja a Nemzeti Programokhoz.
4. A modellprogramok elterjesztési feltételeit kidolgozza és fejleszti azokat. Az
Egyesület segítséget nyújt az egészségi állapotot befolyásoló tényezők figyelembe
vételéhez, és az azt javító szempontok beépítéséhez a Helyi Fejlesztési Tervekbe.
Segít megfogalmazni, az egészségügyi alapellátás prevenciós feladatait kiegészítő
tevékenységeket egy adott közösség számára. Szükség szerint ehhez szakértői vagy
módszertani segítséget biztosít vagy közvetít, szakmai referenciával.
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A stratégia megvalósítása
Az Egyesület szakmai programja illeszkedik a már kidolgozott nemzeti program
szakmai irányelveihez. Az eddig bevált eredményekre és sikeres programokra,
tapasztalatokra épít, és figyelembe veszi a Nemzeti Fejlesztési Terv II-ben
megfogalmazott irányelveket, ezekhez illeszthetővé teszi a programok területi
megvalósítását. Nagymértékben figyelembe veszi, a területi egyenlőtlenségek lehetőség
szerinti kiegyenlítődését, valamint az egyenlő hozzáférhetőség biztosítását.
1. A „Kistérségi Prevenciós Országos Program” (2005/2006 OALI) eredményeit alapul
véve, néhány érintett kistérségben sikeresen zajló program teljessé tétele során, a
kialakult szakmai közösség működésének a kidolgozását, a célzott
egészségfejlesztési programok megvalósítási lehetőségeit és módszereit, illetve helyi
fejlesztési terveket dolgoznak ki, az Egyesület alapító tagjai. (Kistérségi
Modellprogramok szakmai leírása)
A Kistérségi Modellprogramok megvalósítását már meglévő programok, az
eredményeket elérő intézmények, egészségügyi szolgáltatók vagy vállalkozó
Társaságok, Egyesületek, Rt-k, magán vállalkozók bekapcsolásával tervezzük, társfinanszírozással, pályázati forrásokból, illetve támogatásokból.
Egy- egy program kidolgozásának vezetését az Egyesület alapító tagjai,
szaktudásuknak megfelelően vállalják. Az Egyesület, a tagok köré szerveződött
munkacsoportok eredményeit együttes szakmai munkával, a területi képviseletek
vezetőinek az irányításával, egységgé formálja, s így dolgozza ki a népegészségügyi
programok területi, kistérségi megvalósíthatóságának szakmai szempontjait,
módszerét.
2. Ennek ismeretében vállalkozó Kistérségi Társulásokkal, melyeket pályázat útján
kívánunk megszólítani, kiválasztjuk a Kistérségi Modellek helyszíneit, melyekben
megvalósítjuk a tervezett programot, azzal a feltétellel, hogy a helyi önrészt
biztosítják, valamint vállalják, hogy országos mintaként szolgálnak a későbbi
elterjeszthetőség érdekében.
(Ennek a helyi modellnek a megtervezésében való közreműködés, a szakmai
segítségnyújtás, a megvalósítás folyamatában való segítségnyújtás, a helyi
folyamatok generálása, a nyomon követhetőség indikátorrendszerének és
módszertanának kidolgozása, és egyéb szükséges elemek beépítése, forrásszerzés
segítése, stb. az Egyesület feladata. Ennek a folyamatnak a hozadéka olyan szellemi
erő és érték, melynek jelenleg csak feltételezhető eredményei várhatóak az
életminőség javításában.)
3. Az elért eredményeknek megfelelően a programok elterjeszthetőségének a feltételeit
ki kell dolgozni.
4. Az Egyesület, mint országos szakmai felkészült társaság, a megfelelő hálózati,
szakmai, szakmapolitikai felkészültségével képessé válik a folyamatos helyi
fejlesztési tervek népegészségügyi támogatására, a helyi egészségügyi stratégiák
elkészítésére és annak megvalósításában történő közreműködésre és
segítségnyújtásra.
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Kistérségi Modell programhoz csatlakozó szakmai programok
1. Egészségfejlesztési tervek (Egészségtervek) az alábbi területeken:
a. Egészségügyi alap és szakellátás
b. Közegészségügyi feladatok (Víz, talaj, levegő, élelmiszer, stb.)
c. Járványügyi feladatok
d. Egyéb egészséget befolyásoló szempontok (szociális helyzet, foglalkoztatás, stb.)
e. Oktatási, kulturális intézmények
f. Közösségfejlesztés
2. Környezet-egészségügyi program
3. Egészséges életmód programjai
a. Iskolai programok
b. Mozgásprogramok
c. Táplálkozási programok
d. Lelki egészség programok
4. Szűrővizsgálati programok
a. Cardiovasculáris (rizikó) szűrés
b. Vesebetegek szűrése
c. Hallásszűrés vizsgálatok
d. Szemészeti szűrővizsgálatok
5. Informatikai program.
6. Hálózatépítés.
7. Média program, egészségnevelés.
8. Humán erőforrás fejlesztés.
9. Oktatási programok.
A tervezett szakmai program megvalósítási folyamatát a mellékelt ábrán mutatjuk be
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Az Egészségporta Egyesület szakmai programjainak rendszere

Helyi
egészségfejlesztési
tervek

Egészségtervek, célzott helyi
komplex egészségfejlesztési
(népegészségügyi) programok

Informatikai program
Hálózatépítés

Közegészségügyi tervek

MÉDIAPROGRAM

Egészségnevelés

Szakmai programok

Közösségfejlesztés
Járványügyi tervek

KISTÉRSÉGI MODELL
PROGRAMOK

Gyógyító tevékenység
Minőségi ellátás
Szakellátás
Ápolás
Gondozás
Ellátórendszer fejlesztés
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Humán erőforrásfejlesztés
Oktatás, továbbképzés

Megelőző tevékenység
Szűrővizsgálatok
Rizikószűrések, cardiovasc.
szűrővizsgálatok.
Hallásszűrés vizsgálat
Vesebetegségek szűrővizsg.
Szemészeti szűrővizsgálatok
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Elsődleges megelőzés
Egészséges életmód
Táplálkozás
Mozgás
Védőoltások
Lelki egészség
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