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A TÁMOP-6.1.1/12/1 Egészségfejlesztési szakmai
hálózat létrehozása c. projekt célja
A projekt célja
•

a népegészségügy intézményrendszer hatékonyságának javítása
•

kapacitásfejlesztéssel,

•

a különböző színtereken (iskolák, munkahelyek, települések, stb.) folyó egészségfejlesztési tevékenységet támogató szakmai
hálózat létrehozásával, valamint

•

a népegészségügyi és egészségfejlesztési szakmai tevékenységek nyomon követési, értékelési és visszacsatolási rendszerének
kialakításával.

Projekt felépítése – 4 alprojekt:
•

Népegészségügyi alprojekt – OEFI NHK (Népegészségügyi Hálózati Központ)

•

Köznevelési alprojekt – OEFI IEK (Iskola Egészség Központ)

•

Felsőoktatási alprojekt – együttműködő partner: FTT (Felsőoktatási Tervezési Testület)

•

Egészségfejlesztő Kórházak alprojekt – együttműködő partner: GYEMSZI EEEFF (Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság)

A TÁMOP-6.1.1/12/1 Egészségfejlesztési szakmai
hálózat létrehozása c. projekt alprojektjei
Népegészségügyi alprojekt céljai
•

Létrejön az egészségfejlesztési programok egységes minőségbiztosítási rendszere.

•

Elkészülnek a színtér-programok legfontosabb szakmai szabályozó dokumentumai, irányelvei. Létrejönnek megfelelően dokumentált modellprogramok a különböző színterekre.

•

Kialakul és működik az egészségfejlesztés területén a Szakmai Támogató Hálózat, megtörténnek az első programértékelések.

•

A korábban létrehozott EFI-k egységes jelentési rendszere kialakul, létrejön a területi egészségfejlesztési munka támogatására a
Népegészségügyi Hálózati Központ.

Köznevelés alprojekt céljai
•

Iskola-Egészség Központ létrehozása és fenntartása.

•

Az iskolai egészségfejlesztés jelenlegi magyarországi gyakorlatának, az iskolai egészségfejlesztés rendszerének felmérése. Az iskolai
egészségfejlesztés szempontjából hiányosan ellátott területek (szakmai és földrajzi) azonosítása.

•

Szakmai támogató hálózat létrehozása az iskolai egészségfejlesztés területén dolgozó szakemberek számára, kommunikációs és
disszeminációs tevékenység a projekt eredményei és termékei kapcsán az iskolákban dolgozó egészségfejlesztő pedagógusok és
iskolaegészségügyi szakemberek részére.

•

Iskolai egészségfejlesztési munka és egészség-ismeret oktatás megvalósítását támogató szakmai-módszertani anyagok, útmutatók
elkészítése és terjesztése.

•

Az egészség-ismeretek, az egészséggel kapcsolatos tudás és készségek elsajátításának és tanításának nyomon követéséhez és
értékeléséhez szükséges szakmai mérési és vizsgáló-módszerek kidolgozása.

A TÁMOP-6.1.1/12/1 Egészségfejlesztési szakmai
hálózat létrehozása c. projekt alprojektjei
Felsőoktatási alprojekt céljai
•

Bővülnek a hallgatók egészséggel, későbbi tevékenységük egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatos ismeretei, tisztában lesznek
életmódjuk és szakmájuk gyakorlása során tevékenységeik lehetséges pozitív és negatív hatásaival az egészségre.

•

Javulnak az Egyetemek és főiskolák, mint „üzemek” az egészségre gyakorolt hatás szempontjából. Cél, hogy az ott dolgozók, tanulók
egészségesebb környezetben töltsék el az életük egy jelentős szakaszát, amely a továbbiakra is kifejti pozitív hatását.

•

A felsőoktatási képzési programokban hangsúlyosan megjelenik az egészség, mint érték, és mint befolyásolható elem. Megtörténik a képzési
és kimeneti követelmények áttekintése, valamint létrejön a kiválasztott képzések számára a beilleszthető, egészséggel kapcsolatos oktatási
modulok kialakítása.

Egészségfejlesztő kórházak alprojekt céljai
•

A kórház intézménye számára olyan keret biztosítása, amely az egészségfejlesztést a kórházi minőségfejlesztési rendszer integráns részévé
teszi.

•

A páciensek információjának biztosítása a kezelési folyamatról, képessé tételük az aktív partneri viszonyra, az egészségfejlesztés
integrációja a beteg utakba.

•

A kórház, mint egészséges és biztonságos munkahely támogatása, az ott dolgozók egészségfejlesztésének előmozdítása.

•

Az együttműködés előmozdítása más egészségügyi szolgáltatókkal és intézményekkel, az egészségfejlesztés átfogó érvényesítése az
ellátórendszerben.
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§ Egészségfejlesztési Irodákkal
kapcsolatos koordinációs
tevékenységek

§ Minőségbiztosítási rendszerterv kidoglozása
§ Minőségbiztosítási szakmai-módszertani
anyagok, modell-program leírások
§ Egfejl. minbizt. területi felügyelők tréning
anyagának kidolgozása és megtartása
§ Javaslattétel adatgyűjtési/adatszolgáltatási
tevékenységekre
§ Területi felügyeleti tevékenység módszertana
§ Kiadványok, felkészítő segédanyagok
elkészítése
§ Területi auditálások, hálózati koordináció
§ Auditok eredményeinek összegzése/közzététele

§ SZTH létrehozása (100 fő)
§ SZTH működtetése
§ Szakmai módszertani anyagok és
dokumentációs rendszer elkészítése SZTH
munkatársai részére
§ Tréningek szervezése és munkaértekezletek
lebonyolítása

Egészségfejlesztési Irodákkal (EFI-kkel) kapcsolatos
koordinációs tevékenységek az OEFI-ben
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•

EFI szakmai jelentési rendszer kialakítása, ill. szakmai
értékelési és tájékoztatási rendszer létrehozása

•

Szakmai-módszertani anyagok kidolgozása

•

EFI-kkel történő kapcsolattartás kialakítása

•

Folyamatos szakmai tájékoztatás az EFI munkatársak
korszerű ismereteinek biztosításához

•

Szakmai tréning az EFI munkatársak részére
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Egészségkommunikációs tréningek az EFI-k részére

Kapcsolattartás jelenleg az EFI-kkel
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