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Összefogás - Együttműködés

Egészségügyi kormányzat

Népegészségügyi 
szakigazgatási szerv

Egészségügyi 
szolgáltatók

EFI Irodák

OEFI

Civil szervezetek



Tájékoztató Zala megye egészségügyi 
állapotáról

Helyzetelemzés Lenti térség lakosságának 
egészségügyi állapotáról

(Zala Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Dr. Paizs Teréz Tisztifőorvos)



•Keringési rendszer megbetegedései

•Daganatos megbetegedések

•Emésztőrendszeri megbetegedések

•Mozgásszervi megbetegedések



PÁLYÁZZUNK?  ALAPVETŐ KÉRDÉSEK:

•1.Hosszú távon is fenntartható projektről van szó? 

•2. Együttműködés hosszú távú lehetőségei 
biztosítottak?(Központi ill. megyei)

•3.Lokális-helyi szinten az együttműködés lehetőségei
adottak? (Egészségügyi szolgáltatók,civil szervezetek)



Pályázzunk?
Igen, de egyedül nem megy!
• Egészségügyi Kormányzat. Államtitkárság.

• Egészségfejlesztés hosszú távú koncepció-Semmelweis terv

• EFI hálózat kialakításának koncepciója, elhatározása. Hosszú távú finanszírozás.

• Pályázati források kihasználása (125 millió forint)

• OEFI szakmai együttműködés, szervezés

• Népegészségügyi Szakigazgatási Szervvel együttműködés
• Előkészítés során egyeztetések

• Szakmai tanácsok

• Adatszolgáltatás

• Szűrővizsgálatok során együttműködés



Pályázzunk?
Igen, de egyedül nem megy!
• Egészségügyi Szolgáltatók (Háziorvosi praxisok, járóbeteg szakellátó)

• Szakmai egyeztetés, előkészítés

• Szűrővizsgálatok „házi protokolljának kidolgozása”

• Szervezési való feladatokban közreműködés

• Civil szervezetek

• A „CSAPAT”



Projekt tervezés: 3 fő irány

I. Szűrővizsgálatok
• „Komplex szűrés”
• „Kampány szűrés”

II. Rendezvényszervezés, egészségfejlesztést szolgáló, 
életmódváltó programok

III. EFI iroda szolgáltatásai 





Csesztreg

Gutorfölde

Tornyiszentmiklós

Lenti

Lovászi

Páka

Csömödér



Szűrővizsgálatok
• „Komplex szűrés”

• Háziorvosok vezetésével történik, háziorvosi 
rendelőben

• 9 körzetben 2 – 2 alkalommal összesen 18 
szűrővizsgálat 

• „Férfiak szűrése” Körzetenként 1 alkalommal
1. Vérvétel, szív és érrendszeri betegségek 

szűrővizsgálatára (minták Lenti laborba 
szállításával)

2. Vérnyomás mérés, testtömeg, test tömeg index
3. Urológiai szakvizsgálat Urológus részvételével
4. PSA vizsgálat 
5. Székletvér vizsgálat – Lenti laborba szállítással

Cél: Prosztatarák, végbél, vastagbélrák és szív –
érrendszeri betegségek szűrése



• Nők szűrése
1. Vérvétel, szív és érrendszeri betegségek szűrővizsgálatára 

(minták Lenti laborba szállításával)

2. Vérnyomás mérés, testtömeg, testtömeg index

3. Székletvér vizsgálat – Lenti laborba szállítással

4. Nőgyógyászati szakvizsgálat  nőgyógyász részvételével

Cytológia, emlő vizsgálat

Szűrővizsgálatok



Szűrővizsgálatok

• „Kampány szűrés” (9 körzetben összesen 54 szűrővizsgálat)

• Nőgyógyászati szűrés
• Háziorvosi rendelőben Szülész-nőgyógyász közreműködésével

• Bőrgyógyászati szűrés
• Háziorvosi rendelőben – Bőrgyógyász szakorvos közreműködésével

• Szájüregi szűrés 
• Háziorvosi rendelőben – Házi orvos közreműködésével

• Vastagbélrák szűrés
• Háziorvosi rendelőben – Házi orvos közreműködésével

• Tüdőszűrés
• Lenti Szakorvosi Rendelőintézetben

• Szemészeti szűrés
• Lenti Szakorvosi Rendelőintézetben



Szűrővizsgálatok
• Nőgyógyászati szűrés (Nőgyógyász szakorvos végzi) 

Nőgyógyászati vizsgálat
Kolposzkópos vizsgálat
Cytológia
Emlő tapintási vizsgálat
Háziorvosi rendelőben,helyszínre szállított eszközökkel.
Megjelentek 15%-a igényelt további kivizsgálást 

• Bőrgyógyászati szűrés (Bőrgyógyász szakorvos végzi)
Átlagos megjelenés: 34 fő/körzet
Továbbküldésre kerül: 68 fő (49%)
Háziorvosi gondozás: 43 fő (30%)



Szűrővizsgálatok
• Szájüregi szűrés (Háziorvos végzi házi-

orvosi rendelőben.)

Megjelenés körzetenként: 40 – 50 fő

Továbbküldés:

Szakrendelésre: 8%

Fogászatra: 14%

További gondozásba vétel: 4%

• Vastagbélrák szűrés +RDV (Háziorvos végzi )

Széklet vér kimutatás alapján-2 minta/szűrés

Lenti laboratóriumba szállítással



Szűrővizsgálatok

• Tüdőszűrés

• Szemészeti szűrés

Tüdőszűrés
EFI Iroda állapotfelmérés

(RR, Testsúly,Testtömeg index, 
Vércukor mérés, Cholesterin mérés)

Szemészeti szakvizsgálat



Betegklubok  (12)
• Cukorbeteg, szív és érrendszeri 

betegklub (Gutorfölde, Csesztreg, 
Lovászi, Páka, Tornyiszentmiklós)

• Vitalitas egészségklub(Zalabaksa)

• Lelki egészség klub(Csömödér)

• Szépkorúak klubja (Lenti)

• Szépkorúak klubja (Rédics)

• Szülők klubja (Lenti)

• Diabetes klub(Lenti)

• Szív-érrendszeri betegklub(Lenti)



Egészségügyi felvilágosító és szűrő programok
• Egészséghét (Csömödér, Lovászi)

• Egészségnap (Zalabaksa, Gutorfölde)

• Lenti „Egészségsziget”

• Térségi roma nap (Lenti és Csömödér)

• Napsugár családi nap (Lenti)

• Ismeretterjesztő előadások (76)
• Alkohollal kapcsolatos       (6)
• Dohányzással kapcsolatos (10)
• Keringési betegségekkel kapcsolatos (5)
• Rosszindulatú daganatok megelőzésével kapcsolatos  (5)

• Egészségjárat 32 településre 36 alkalommal viszi el a szűrővizsgálati 
programunkat + Személyre szabott testmozgás terv kidolgozása (EFI 
munkatársak és gyógytornászok közreműködésével)



MOZGÁSKLUBOK

• 30 és 50 órás mozgásklubok
• Tai-chi Chi-kung
• Keringés javító torna
• Relaxációs lazító torna
• Túra klub
• Jóga klub
• Gerinc és tartásjavító torna
• Hastánc mozgásklub
• Gyalogló Természetjáró Kör
• Kerékpáros túraklub
• Gyógy úszó klub



Hátrányos helyzetű gyermekeknek 
gyógyúszó tanfolyam
Heti 2 alkalom



Fogyatékkal élőknek terápiás lovaglás





Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!


