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EFOP-1.8.0.- VEKOP-17-2017-00001projekt 
„Az Egészségügyi Ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” 

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 
szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat jóváhagyta „Egészségügyi Ellátórendszer szakmai 
módszertani fejlesztése” című program kiemelt projektként történő megvalósítását. 
A projektet az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) hirdette meg a 
1037/2016. (II.9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján az 
EFOP, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet  
70.§-a és az 1011/2016 (I.20.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret 
alapján a VEKOP keretében, országos kihatású projektként. 
 
Megvalósításának célja, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, nőjön a születéskor 
várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma, csökkenjen a krónikus nem-
fertőző betegségteher az ellátórendszer prevenciós fókuszának fokozásával, a lakosság 
egészségtudatosságának növelésével és a megelőzéssel kapcsolatos területi 
egyenlőtlenségek csökkentése által.  
 
A projekt az alábbi témakörökben végez szakmai módszertani fejlesztéseket: 
 
1, A népegészségügyi fókuszú komplex egészségügyi ellátási rendszer és preventív 
szolgáltatások minőségben történő megújítása a lakosság és a jövő generáció egészségi 
állapotának javításához kíván nagymértékben hozzájárulni. Az átfogó népegészségügyi 
fejlesztések a megelőzés hangsúlyozásával a preventív szolgáltatásokhoz és ismeretekhez 
történő hozzáférés javítását, a felnőtté válás előtt a gyermekek egészségfejlesztését és 
egészségtudatos szemléletének elősegítését, a lakóhely közeli egészségügyi ellátás országos 
szinten történő fejlesztését és a lakosság mentális problémáinak megelőzését és időbeli 
szűrését célozzák meg. 
 
2, A lakóhelyközeli egészségügyi ellátás fejlesztése magába foglalja az alapellátás feladat és 
szolgáltatás rendszerének átalakítását a hatáskörök és sürgősségi rendszer felülvizsgálatával, 
az alapellátás keretében végezhető személyre szabott népegészségügyi szolgáltatások és az 
alapszintű járóbeteg szakellátási feladatok és szabályozási követelmények meghatározásával.  
Az alapellátás az egészségügyi ellátórendszer egyetlen olyan szegmense, ami kapcsolatot képes 
tartani a lakosság egészével, ahol a gyakorlatban is megvalósulhat az ellátáshoz történő közel azonos 
hozzáférés.   
 
 
 
A fejlesztés célja az egészségügyi alapellátásban a 
szakmai együttműködések erősítése, a hatékony 
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feladatellátás elősegítése, a népegészségügyi szolgáltatások, krónikus gondozási folyamatok 
tesztelése, az egészségegyenlőtlenség csökkentése, a népegészségügyi fókuszú alapellátás 
megvalósítása érdekében.  
 

3, A beltéri környezetben használt ivóvíz az egyik fontos egészséget befolyásoló tényező. 
Mivel az ivóvíz szennyezők közül az ólom expozíció tudatos fogyasztói magatartással 
megelőzhető, az expozíció csökkentése kapcsán kiemelten fontos a lakosság megfelelő 
tájékoztatása. Az érintett területek felmérésére feltáró monitoring vizsgálatot végzünk. A 
projekt keretében az ivóvíz ólom tartalmának vizsgálatára „nyitott labort” hirdetünk, 
melynek keretében a lakosság megvizsgáltathatja a saját ivóvizét, és egyéni személyre 
szabott javaslatokat kaphat a beavatkozási lehetőségekről. A projekt keretében az ólom 
egészséghatásainak vizsgálata is történik.  

A környezeti eredetű allergének által okozott betegségteherhez kapcsolódó kockázatok 
felmérése és csökkentése” c. projektrész célja a közel 2,5 millió allergiás megbetegedésben 
szenvedő magyar lakos részére korszerű prevenciós eszközök kidolgozása és biztosítása. A 
legtöbb tünetet kiváltó hazai allergének közül az első helyen a rendkívül erősen allergizáló 
pollent termelő parlagfű áll. Az allergia okozta betegségteher csökkentésében fontos a 
betegek megfelelő tájékoztatása. A fő eredménytermék egy mobil telefonos applikáció lesz, 
mely egyszerű, közérthető formában lehetőséget nyújt a pollen allergiás betegeknek, hogy a 
tüneteiket rögzítsék, azok alakulását kövessék és ez alapján személyre szabott tüneti 
előrejelzést kapjanak. Az applikáció segít az allergiás betegek kezelésének megtervezésében 
is. A projektrész célja továbbá a parlagfű pollen koncentráció nagy pontosságú előrejelzése 
és a magyarországi Aerobiológiai Hálózat átszervezése.  

 

4, A betegbiztonsági fejlesztések elsődleges célja egy olyan szervezeti kultúra, szemlélet 
megteremtése, amelynek segítségével a dolgozó felismerik a veszélyforrásokat a 
tevékenységek végzése során és javaslatokat fogalmaznak meg kivédésükre, lehetőség nyílik 
az előfordult hibák és nemkívánatos események tanulási céllal történő megbeszélésére, 
továbbá az intézmény vezetése aktívan közreműködik a betegbiztonság fejlesztésében. 

Ennek érdekében az ellátást biztonságosabbá tevő módszertani útmutatók készülnek, 
felmérésre és terjesztésre, illetve oktatásra kerülnek a már jól működő intézményi 
gyakorlatok, és a lehetséges okokat feltáró kutatások is készül a jelentett nemkívánatos 
események alapján, továbbá kialakításra kerül egy olyan értékelési és elismerési rendszer, 
ami pozitív motivációként jelenik meg a biztonságra törekvés során. Az elkészült anyagok 
megismerését, megbeszélését a NEVES Fórumok megszervezése támogatja. 

 


