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Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
4150. Püspökladány Kossuth utca 1.

Püspökladányi Egészségnapok űjszerű,, gya korlatias páciens központú
című programokhoz,

megközelítésében

A TÁMoGATÁs összrGE: 1,99 MILLIÓ FT.

T oP -7 .1 . 1 - 1 6-H- Esz^-2oL9-004 1 6

1.
Programelem időpontja : 20 19.0B, 19
proiramelem helyszíne: püspökladányi Sárrét Kincse Gyógyfürdő PüspökladánY Petőfi u 62.

Programelem megnevezése: Magas vérnyomás,
xiaÉkulása, diagnos ztika, élétmóOváitás (edzéstervek), orvoshoz járás mikéntje,
szövődmények

A magasvérnyomás felelős az összes haláleset S,Bolo-áéert, az elveszett életévek 1,9o/o-áért,

a rokkantan töltött évek 7,4o/o-áért felelős
A hypertoniás betegek J 50%-a tud a betegségéről
A hypertoniás betegek ! 2Oo/o-a áll ellenőrzés alatt
Rizi'k'ófaktorok: Óenetikai tényezők, Életkor, Obesitás, Alvási apnoe/ Fokozott natrium
bevitel, TÚlzott alkohol fogyasztás , Dohányzás, Testmozgás hiánya
str"rri (biológiai, pszichikai, szociális;, Fogamzásgátló tabtetták rendszeres szedése
A vérnyomáscsökkenést elősegítő életmód változtatások I.

- testsúlycsökkentés (testtömég-index (BMI) = testtömeg(kg) / (testmagasság(m))2
Értéke: 20-27 kglm2 (20-65 év))

- Nátriumbevitel csökkentése - konyhasó napi mennyisége max, 69
- Alkoholfogyasztás korlátozása - felnőtt ffi 20-3og/nap, nő 10-209/nap
- Rendszeres aerob testmozgás (dinamikus izotóniás mozgás 3-4 alkalom/hét
30-45 perc/alkalom)
- Dohányzásról való leszokás
- 
-Égáiir"g", 

táplálkozás (zsírbevitel csökkentése, zöldség, gyümölcs, halfogYasztás
növelése)

Az esemény kísérő programjai:
bemutató demonstrációs eszközökön,szűrővizsgálatok, (vérnyomás,- vércukor-, ma9assá9-

, testsúly mérés), személyes konzultáció lehetősége

2.
Progra melem időpontj a :2019,0B,22
proiramelem treiyszíne: püspökladányi Dorogi Márton MŰvelődési KözPont Ifjúsági Ház

Püspökladány Bajcsy s, u 2
Programelem megnevezése: Cukorbetegség I''

Á kíalakult betegJéggel való együttélés?tut.Oaualtás (receptek, táblázatok), orvoshoz járás

mikéntje, szövődmények

Az életmódváltás nehézségei, A cukorbetegség diétájának legfőbb jellemzői lénYegében

megegyeznek az egészséies táplálkozás Ía ismérveivel. Ugyanakkor a cukorbetegség

Püspökladányi Eü.Szolg Nonprofit Kft
4150 Püspökladány, Kossuth u.1
Proj ektazonosíto : TO P- 7, 1, 1 - t6 -H -ESZA-?0 1 9 -0 04 1 6
projektcím :,,Püspökladányi Egészségnapok újszerű gyakorlatias páciens

központú megközelítésben"

Kft,



t
s

fajtája (1-es vagy 2-es típus) és egyéni adottságok is befolyásolhatják_az.étrend megfelelő
osszóattitasat. Á tátóriatáblázatok értelmezése, egyéni diéta összeállításának alaPelvei.
Beszámolók ismertetése a sikeres orvos-beteg együttműködésről.
Szövődmények: A hiperglikémiás, ketoacidotikus kóma lényege, hogy 9 keringésben nincs
inzulin s emiatt a, anyagcsere-folyamatok dekompenzálódnak. Hipoglikémia - vércukor 3,0

mmol/l alá csökken.A hipoglikémiás kómát inzulin vagy egyes vércukorcsÖkkentÖ
gyógyszerek túladagolása idézheti elö.
Á'tóoo éven át fennálló cukorbetegség vezethet olyan szövödményekhez, amelyeket a

tartósan magas vércukorszintnek a véredényekre és az idegekre gYakorolt hatása okoz.
Ilyen betegsógek például a szívkoszorúér-betegség, a stroke és a vesebetegség, valamint az

Úlgtá.osooal es'a lábfej elégte|en vérellátáia, ami súlyos esetekben_ csak amPutációval
kezelhető. A cukorbetegér rátinopátiája, a szem ideghártyájának károsodása vakságot
okozhat.

Az esemény kísérő programjai:
bemutató demonstrációs eszközökön , szűrővizsgálatok,
magasság-, testsúly mérés), személyes konzultáció lehetősége

(vérnyomás,- vércukor-,

u 62.

diéta

3.
Programelem időpontja : 2019. 08. 23
prolramelem helyszíne : Püspökladányi Sárrét Ki ncse Gyógyfürdő PüspökladánY Petőfi

Programelem megnevezése: Cukorbetegsé9 II.
R c"ukorbetegség kialakulásáról, a diagnosztikáról, terápiáláről, a megelőzésről, a

fontossá9áról
Az 1-es és 2_es típusú diabétesz kialakulásának okai és szakaszai. Az 1-es tíPusú
cukorbetegeknél ma már az újabb inzulinkészítmények adagolásával alkalmazkodni lehet a
táplálkozáéhoz és a fizikai megterheléshez. A 2-es típusú cukorbetegeknél a legfontosabb
szempont az ideális testtömeg elérése és annak megtartása.
- a cukoranyagcsere speciális szabályai
_ a cukorbetegség, mint világméretű probléma
- a betegsé9 lényege, a kezelés-goádozás célja, a pro9nózist befolyásoló ténYezők
bemutatása
- a cukorbetegség győgyszeres és táplálkozási terápiája,
- a gyógyszeres terápia alapelvei
- az inzulinterápia alapelvei
- a cukorbetegség lélektani hatásai,
- cukorbetegség és akut betegségek (hányás, hasmenés, lázas betegség),
- e-health és a cukorbetegség
- speciális esetek (gyermekkor,terhesség)
- Testsúlycsökkentési javaslatok.
- Kérdésekre válasz.
- Egyéni estek, problémák megbeszélése.

Az esemény kísérő programjai:
bemutató demonstrációs eszközökön
szűrővizsgá latok, (vérnyomás, - vércu kor-, mag assá g -, testsú ly mérés)
személyes konzultáció lehetősége

4,
Programelem időpontja : 20 19.09.06
Proiramelem heiyszíne: Püspökladányi Dorogi Márton Művelődési
Püspökladány Bajcsy s, u 2.

Püspökladányi Eü,Szolg Nonprofit Kft
4150 Püspökladány, Kossuth u.1
Projektazonosíto : TOP-7. 1. 1-16-H-ESZA-2019-00416
projektcím:,,püspökladányi Egészségnapok újszerű gyakorlatias páciens
központú megközelítésben"

Központ lrjúsági Ház



Programelem megnevezése: Szenvedélybetegség I.
Rz áttohotizmus felismerése, a betegség lefolyása, kezelési stratégiák
segítsé9nyújtási lehetősé9ek, me9előzés

A|koholfogyasztás - legális drog? Társadalmi és egészségÜgyi tekintetben is tÖbb

na9ysá9réÁodel nagyob-b probléma több ember haláláért felelős, mint a kábítószerek
o.Ji"rr?g", Miért nÓ, rup nagyobb figyelmet, mjért nem merül föl a criminalizálása?
Az egy fBre jutó alkoholiogyásztás Magyarországon: 13,3 liter, az alkohollal kaPcsolatos

halálóóetek eíőfordulása: ail százalék 1Úártrató élettartam: 75,! év) tehát MagYarország az

aLkoholfogyasztás tekintetében, a világon a vezető országok között foglal helYet. MennYire

megbízhatő ez a statisztika?
Rz álkoholok fajtái, előállításuk, tények és tévhitek a fogyasztással kapcsolatban.

[tr}[Tülíí["i"öru;i*:"-"*§Y,fl fl h*ii:};"ffi T}:::ri, ja,,:t",tlTO
direkt halálokoú, indirL-kt Áálátozás, halátozás az alkohotos befolyásoltság következtében.
Az alkohol és a vezetés, motorozás, biciklizés, sportolás (Úszás, búvárkodás stb...) Az

alkohol hatását tapasztaljuk meg interaktív szemüveg se9ÍtségévelI A mértékletes
alkoholfogyasztásról, a vörösbor mítosza.
R leszokáé nehézségei: könnyű hozzáférés/ nem támogató körnYezet, család, berÖgzÜlt

szerepek, berögzült itresszoldó megoldási sémák. Műtéti beavatkozások - a teljes siker nem

garantált. Leghatékonyabb módszer - a csoport ereje

Az esemény kísérő programjai:
bemutató 

' 
demonstrációs- eszközökön , szűrővizsgálatok, (vérnyomás,- vércukor-,

magasság_, testsúly mérés), személyes konzultáció lehetősége

5.
Prog ramelem időpontj a :2Ot9,09.14
proiramelem heiyszíne: püspökladányi Dorogi Márton MŰvelődési KÖzPont ltjúsági Ház

Püspökladány Bajcsy s. u 2.
Programelem megnevezése: Szenvedélybetegség II.
n oórrányzás, aktiv-passzív dohányzás,a betegség lefolyása, kezelési stratégiák,
segítségnyújtási lehetőségek, megelőzés

A dohányzás okozta tüdőrák egyike a leggyakoribb halálokoknak ma Magyarországon, mind

a férfiak és sajnos egyre inkább a nők körében is.
Á nemdohányzók ,7éoetréoen egyre több jogi szabályozás születik, mégis főleg az

iskoláskorúak körében soha nem látott mértékű a dohányzás elterjedtsége,
Vizuálisan is bemutattuk a dohányzás hatását az emberi tüdőre és kÖzvetett hatásait egYéb

szervekre, A dohányzás sajnos nemcsak a tüdőrák kockázatát növeli meg/ manaPság sokkal
gyakoribbak a száiúregi,' garat, illetve hólyagtumorok. Még ha sikerÜl is valakinek
iátgyógyutnia ezekbál a Jzornyű betegségekből, maradandó egészségkárosodást szenved el.

nz-álaÉbi kérdésekre kerestüú a vátaizot<at: Mi okozza a függőséget a dohánYzás esetében,

,ni u huronlóság a drog, az alkohol és a cigaretta között? Hányféle ártalmas, rákkeltő anYa9

van egy szál cilarettá-ban? A vizipipa, elektromos cigaretta, csavart cigi kevésbé ártalmas?
R paőzív dohZnyzás ártalmai (magzat|) Hova fordulhat dz, aki szeretne leszokni a

dorrányzásról? Miét hízhat meg ideigienesen/ aki leszokik a dohányzásről, mit tehetÜnk ez

ellen? Mennyivel javulnak ai éveú múlásával az életkilátásai annak, aki leszokik a

cigarettáról?

Az esemény kísérő programjai:
bemutató 

' 
demonstrációs- eszközökön, szűrővizsgálatok, (vérnYomás,- vércukor-,

magasság_, testsúly mérés), személyes konzultáció lehetősége

Püspökladányi Eü,Szolg Nonproíit Kft
4150 Püspökladány, Kossuth u.1
Projektazonosító : ToP-7. 1. 1 -t6-H-EszA-20 19-00416
projektcím : .,püspökladányi Egészségnapok újszerű gyakorlatias páciens

központú megközelítésben"



6.
Programelem időpontja : 2019, 09. 19
proiramelem heiyszine: püspökladányi Dorogi Márton Művelődési Központ Ifjúsá9i Ház

Püspökladány Bajcsy s. u 2.
Programelem megnevezése: Szívbetegség- metabolikus szindróma.
rialákulás, diagnósztika, életmódváltás - edzéstervek, orvoshoz járás mikéntje
szövődmények

A szív- és érrendszeri témájú betegklubok foglalkozásainak keretében az alábbi témakÖrÖk

kerültek említésre:
- a szív és érrendszeri betegségek, mint vezető hálálokok Magyarországon,
- a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának okai és tünetei
- a Metabolikus szindróma jelentősége, szűrése
- a betegség lényege, a kezelés-gonáozás célja, eszközei, a prognózist befolyásoló ténYezők
- táplátt Őzási' [uánivalók Jzív- és érrendszeri betegséggel küzdők számára
- u ,ríu- és érrendszeri betegségek szövődményei és hárításuk a cukorbetegség idÜlt

szövődményei,
- a szív- és érrendszeri betegségek és a mentális egészség
- a szív- és érrendszeri betegségek és a kapcsolódó társbetegségek megelőzése és

kezelése,
- szív- és érrendszeri betegségekkel küzdőkszámára vonatkozó testmozgás ajánlások

Az esemény kísérő programjai: bemutató demonstrációs eszközökön
szűrővizsgá l ato k, (vérnyo m ás, - vércu ko r- / mag asság -, testsú ly mérés)
személyes konzultáció lehetősége

Püsoökladányl Egészségügyi' 
§iolqálktóNonprofit Kft,

+tSoiispot<tadány, Kossuth u, 1,

x,*r*w:ru:&:1TfJ1""""i

Püspökladányi Eü,Szolg Nonprofit Kft
4150 Püspökladány, Kossuth u,1
prclektazonosító : ToP-7. 1. 1 - 16-H-EszA-20 1 9-oo4 16
;;j;iaÉH;';ÉE;btir<raaánir Egészségnapok riJszerű 9yakorlatias páclens
köZpontú megközelítésben"


