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Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 

SZENTENDRE JÁRÁSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA  

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

„EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI  IRODA LÉTESÍTÉSE A SZENTENDREI JÁRÁSBAN” ELNEVEZÉSŰ 

PROJEKT  BEFEJEZÉSÉRŐL 

 

A projektet az „Egészségfejlesztési iroda létesítése a Szentendrei járásban„ című (VEKOP 7.2.2.-17- 

2017-00005 azonosító számú pályázat tette lehetővé, mellyel Szentendre Város Egészségügyi 

Intézményei 87 560 542  Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a  2018. október 1 - től  2020. 

szeptember 30 – ig tartó megvalósítási  időszakra. 

Szentendrei Járás Egészségfejlesztési Iroda  települései: Budakalász, Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi, 

Leányfalu, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló,  Pócsmegyer, Pomáz, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu. 

 

A program célja a széles körű egészségfejlesztési tevékenységek szervezése és nyújtása a lakosság 

számára.  Az egészségfejlesztő tevékenységek, a  rendszeres, életvitelszintű testmozgást , életvitelszerű 

egészséges táplálkozást ösztönző közösségi programok, dohányzással kapcsolatos rövid intervenció,  

betegklubok működtetése,  partnerségi munkacsoport kialakítása, az idősek közösségben tartása, munkahelyi 

egészségfejlesztés, járás településein megvalósuló programokban való részvétel, egészségfejlesztési témájú 

helyi kommunikáció, egészségügyi dolgozókat célzó egészségfejlesztési programok megvalósítása, valamint 

a szervezett népegészségügyi szűrésekre való mozgósítás . 

 

A lakosság egészségmegőrzése, az egészséges életmódra ösztönzés, ezáltal a betegségek megelőzése, a 

Szentendrei járás területén élők  mind  testi, mind lelki , azaz  általános egészségi  állapotának javítása hosszú 

távon. A megvalósítás állapotfelmérés,  mozgás-, táplálkozás-, életmódtanácsadás programokon  keresztül 

és a Lelki Egészségközpont programokkal együtt , lakossági, iskolai, munkahelyi színtereken  részben az EFI 

irodában,  részben  a  településeken  217  alkalommal  56  féle foglalkozáson , 2964  fő  részvételével zajlott.  

A kliensek  online elérése  7 településen  12 iskola,  220 osztály  és  5201 fő részvételével  zárult. 

A  48 db  színtérprogrammal  a   települések 75 %-át bevonva , a 10 633 főt  szólított  meg, mely  a lakosság  

12,87 %-a.  

Szentendrén  a lakosság 42,8 %-át, Tahitótfalu, Szigetmonostor, Dunabogdány lakosságát 20 % feletti 

arányban és Budakalász, Leányfalu, Pócsmegyer lakosságát 10 % felett sikerült bevonni, míg  Csobánka, 

Pomáz, Kisoroszi ,Pilisszentlászló 3-5 %-ig  aktivitást mutatott  a 24 hónapos projekt során. 

A járás  82 620 fős    lakosságának 22.73 %-át ,  18 780 főt  sikerült  a kliens és színtérprogramokkal 

együttesen  11 településen megszólítani.  

Az EFI tevékenységét széles körű együttműködésben, támogatással végezte, a népegészségügyi célok 

megvalósítása érdekében praxisközösséggel, védőnőkkel, oktatási intézmények, média,  szociális és  civil 

szféra és  önkormányzatok közreműködésével. 

 

A célcsoportok bevonásától és az egészségfejlesztési programtól  már láthatóak a változások,  megnőtt az 

életmódváltó és egyéb egészségfejlesztő programokban résztvevők száma. A programokban résztvevők  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismereteik, egészségtudatosságuk, egyéni felelősségük a saját és 

környezetük egészségéért növekszik.  

 

A projekt fejlesztési céljai, jövőképe a járásban, mint egészségfejlesztési színtereken teljesült, létrejött a 

folyamatos egészségfejlesztési tevékenység fenntartható intézményi, szervezeti bázisa a járási 

Egészségfejlesztési Iroda.  

 

További cél a fenntartási időszakban , hogy kerüljenek felhasználásra a jó gyakorlatok, tapasztalatok az 

egészségfejlesztés szereplői között. A projekt járuljon hozzá a helytelen életmódból adódó betegségek 

megelőzéséhez, a betegek egészségi állapotának javításához. 

 

Részletes  adatok, ismertető az Iroda programjairól  a kiadványokban találhatók. 

 

 
 Dr. Pázmány Annamária 
        szakmai vezető 

 

 

 

 

 

További információ kérhető: 

www. efi.szentendre.hu  

email: efi@szeirendelo.hu 

 

 


