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A projekt átfogó célja:
az egészségkommunikáció eszközeivel járuljon hozzá
a lakosság egészségi állapotának folyamatos 
javulásához, az egészségesen és munkaképesen 
eltöltött életévek számának növekedéséhez.



Közvetlen célok

1. A szervezett, célzott lakossági szűrések 
eredményességének és hatékonyságának növelése

- szűrésen részt vevők számának növelése, 
- a lakosság szűréssel kapcsolatos attitűdjének befolyásolása 

az öngondoskodás és felelősségérzet növelése érdekében,
- az egészségtudatos életviteli formák elterjesztése, 

egészségtudatos életvitelre nevelés, a lakossági 
tájékozottság növelése: 



Közvetlen célok

Azért, hogy:
- az emberek megfelelő ismeretekhez jussanak,
- azokat alkalmazni tudják, 
- ezek alapján hatékony egészségvédő döntéseket hozzanak, 
- majd felismerjék és értékeljék az egészségüket veszélyeztető

befolyásolási technikákat.



Közvetlen célok

2. Az egészségügyi dolgozók, valamint a lakossággal 
szoros kapcsolatban álló helyi, közösségi 
véleményformálók (laikusok) aktivizálása, 
kommunikációs készségének fejlesztése.

3. Kistérségi szintekig elérő, fenntartható, folyamatos 
egészségkommunikáció kiépítése. 



Miért ezek a célok?

- Nemzetközi tapasztalat: az egyének véleménye saját 
egészségükről az egészségi állapot alapvető indikátora - a 
magyar emberek közül háromszor többen érzik rosszabbnak 
saját egészségüket, mint az EU átlaga

- Elégtelen a lakosság egészséggel kapcsolatos informáltsága és 
ezzel összefüggésben az egészségtudatos magatartása

- Döntő szerepe van az egészségügyi szolgáltatások társadalmi 
elfogadottságában, ezáltal eredményességében.



Az egyén a befolyások fogságában

Kommunikáció szava Egészségügy szava



Szűrőprogramok Országos
Kommunikációja

A projekt tevékenységeinek két fő csoportja:
- Kommunikációs tevékenységek : folyamatos 

egészségkommunikáció kampányszerű elemekkel, 
sokféle kommunikációs eszköz alkalmazásával,

- Szemináriumok keretében mind a szolgáltató
szakmai csoportok, mind a véleményformáló
társadalmi csoportok befolyásolására



Kommunikációs tevékenységeink  

• kommunikációs stratégia elkészítése, 
• tudatos, nagy mértékű, ismétlődő, mozgósító és folyamatos,
• minden korcsoportot, társadalmi csoportot a saját nyelvén 

(kulturális, emocionális)  szólítson  meg,
• hiteles, szakmailag helytálló,
• mindenki számára konkrét, érthető üzenetet továbbítson,
• tűnjön ki a jelenlegi kommunikációs „zajból”,
• kommunikációs eszközök széles tárháza.



Hatékony, jól működő belső
kommunikáció

• Együttműködés, összefogás, mert rajtunk múlik;
• Egészségügyi szakembereknek szóló DVD filmek készítése,  

terjesztése, használata;
• Kerekasztal-beszélgetések szervezése;
• Visszajelzések, javaslatok, értékelések;
• Felmerülő problémák jelzése folyamatosan.



Mi a célja a szemináriumoknak?

A szűrésekkel és az egészséges életmóddal kapcsolatos 
ismeretek,  kommunikációs és motivációs készségek 
fejlesztése akkreditált team-továbbképzések és interaktív 
tájékoztató napok keretében orvosok, egészségügyi 
szakdolgozók, valamint véleményformálók (laikusok) részére 
az ország 101 helyszínén.
A résztvevők legyenek képesek az egészségfejlesztést, a 
betegség megelőzést komplex módon látni és értékelni.



Szemináriumok típusai

1. Akkreditált team-továbbképzések – 20 helyszínen
„Kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve 
onkológiai szűréseken való lakossági részvétel 
befolyásolásában és az egészséges életmód szemlélet 
kialakításában.”

- 10 kredit pont- egészségügyi szakdolgozók
- 36 kredit pont - háziorvosok



Szemináriumok típusai

2. Interaktív tájékoztató napok – 81 helyszínen
véleményformálók, közösségformálók részére, akik közvetlen 
hatással lehetnek a célcsoportokra (pl. helyi döntéshozók, 
pedagógusok, egyházi személyek, szociális ellátásért felelős 
szakemberek stb.). 



Szemináriumok

• 101 x 2 nap, minimum: 3000 fő
• szakmai és kommunikációs ismeretek átadására törekednek,
• figyelembe veszik  a célcsoportok szakmai és egyéb ismereteit, 
• problémaorientáltak, interaktívak.
Egészségügyi szakmai ismeretek mellett a kommunikációs rész:
• meggyőzési, befolyásolási, érvelési technikák megismerésére 

és elsajátítására, majd alkalmazására irányul



Kardiovaszkuláris szűrés

Reprezentatív módon kiválasztott háziorvosi 
praxisoknál (250 praxis) a szív- és érrendszeri 
betegségek szűrésen való részvételi arány emelése 10 
%-kal 



Civilek a SZOK projektben
• „Hatás”- erőforrás (egyre erősödő, lakossági támogatást élvező magyar 

civil társadalom). 
• Egészségvédelemmel, egészségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel 

foglalkozó, valamint gyógyult betegeket egyesítő helyi és országos 
társadalmi szervezetekre számítunk.

• A kampány mozgósító fázisában rendkívül nagy szerephez jutnak.
• A szemináriumokon is számítunk részvételükre.
• A projekt eszméjének fenntarthatóságát is biztosítják, hiszen a 

célkitűzéseink azonosak.



Eredményesség a számok tükrében

• Emlőszűrésen megjelentek arányának  növekedése: 60 %-ra 
• Méhnyakszűrésen megjelentek arányának növekedése: 50%-ra 
• Reprezentatív mintavétel alapján kiválasztott háziorvosok által végzett 

kardiovaszkuláris szűrések emelkedésének aránya: 10 %
• A kampánnyal elért célcsoport aránya: 90 %
• 101 x 2 nap szeminárium (egy szakmai nap és egy kommunikációs nap a 

kistérségekben és Budapesten, 101 helyszínen)
• Minimum 3000 fő szemináriumi résztvevő



Miért jó, mert…
- hiteles információt ad többféle fórumon, amellyel rásegít az egészségügyi 

információáramlásra, 
- a lakosság egészségtudatos magatartásának kialakításával kapcsolatos 

attitűdöt befolyásolja,
- komplex, egymást kiegészítő kommunikációs hatásokat ér el: 

- kiadványokkal, szórólapokkal, 
- országos és helyi média megjelenésekkel,
- DVD oktató kisfilmekkel,
- helyi rendezvényekkel,
- szakmai konferenciákkal,

- akkreditált készségfejlesztésekkel, érzékenyítő szemináriumokkal,
- lehetőség és rajtunk múlik, hogyan használjuk ki.



Eredményesség másképpen

• Az egészségkommunikáció új pillérjeinek kiépítése, 
amelyekre később is támaszkodhatunk és 
tapasztalataiból  továbbépítkezhetünk. 

• Elindíthatunk egy szemléletformálást.
• Az egészség, mint egyéni és mint társadalmi érték 

megerősítése!
• Tegyük még láthatóbbá az egészségfejlesztést!



Köszönöm a figyelmet!
Köszönöm a figyelmet!
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