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„EFI Iroda létrehozása a Püspökladányi 

járás lakosainak egészségmegőrzése 

érdekében”
A Püspökladányi Egészségfejlesztési Iroda munkájának bemutatása



Mi az EFI Iroda?

 Az EFI szó az Egészségfejlesztési Iroda rövidítése, amely az egészségügyi 

ellátórendszerhez kapcsolódva jön létre, annak érdekében, hogy összehangolja 

a Püspökladányi járás egészségfejlesztési programjait, illetve a járásban 

található egészségügyi, szociális intézményeket és civil szervezeteket.

 Projektünk megvalósítását 2018. július 1. napjával kezdtük, megvalósítási 

időszakunk 24 hónap, ezáltal a projektünk tervezett befejezési dátuma 

2020. június 30. napjára esik.



Miért hasznos az Egészségfejlesztési 

Iroda?

 A különböző daganatos, szív-érrendszeri és a mentális betegségek javarészt 

visszavezethetőek a helytelen és egészségtelen táplálkozásra és a 

mozgásszegény életmódra, ezért szükséges a lakosság 

egészségtudatosságának formálása. Az Egészségfejlesztési Irodánk ezekre a 

problémákra is megoldást nyújt, és ezek a programok, szolgáltatások a 

Püspökladányi járás lakosai számára díjmentesen igénybe vehetőek és 

elérhetőek, a részvétel mindenki számára biztosított.



Kinek érdemes felkeresni az 

Egészségfejlesztési Irodánkat?

 Önnek, amennyiben:

 változtatni szeretne a táplálkozási szokásain,

 eddig mozgásszegény életmódot élt, és elhatározta, hogy rendszeresen 

sportolni szeretne,

 részt szeretne venni ingyenes egészségügyi szűréseken,

 többet szeretne megtudni a helytelen táplálkozás következtében kialakuló 

betegségekről, mint pl: túlsúly, cukorbetegség, szív és érrendszeri 

megbetegedés,

 a dohányzásról és/vagy a túlzott alkoholfogyasztásról szeretne leszokni.
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Testmozgást 

ösztönző 

közösségi 

programok

Az alábbi programokon összesen 1210 fő vett 
részt.

Az oktatók gyógytornász és testnevelő tanári   
végzettséggel rendelkeznek.

- gyógytorna

- aerobic

- body and mind

- felnőtt torna



Városnapokon, 

falunapokon 

megvalósuló 

lakossági szűrések.
A szűréseken összesen 1547 fő vett részt, amelyet ápoló kollégáink 
végeztek.

- Kakasfőző Fesztivál

- Kabai Káposztásnapok

- Homoktövis Fesztivál Tetétlen

- Földesi Pálinka és Ifjúsági Fesztivál

- Szerepi Mézes nap

- Sárrét Íze Fesztivál Nagyrábé

- Biharnagybajom Falunap

- Bárándi Kenyér Fesztivál

- Sárrétudvari Falunap

- Sáp Falunap

- Bihardancsháza Falunap

- Bihartorda Falunap

- Nyuszi futás Püspökladányban



Betegklubok
Az alábbi programokon összesen 120 fő vett 

részt.

Az előadásokat háziorvos, belgyógyász 

szakorvos, dietetikus, pszichológus és ápoló 

tartották.

- szív- és érrendszeri klub

- diabetes klub

Ezen programokból Sárrétudvari településre 

kihelyeztünk 6 alkalmat.



Az idősek közösségben 

tartását, szellemi és 

fizikai aktivitásuk 

megőrzését, fejlesztését 

célzó programok 
Az előadásokon összesen 160  fő vett részt, 

amelyet háziorvos és gyógytornász tartott.

- Református Egyház Idősek Otthona 

Püspökladány

- Segítő Kezek Idősek Otthona(kiskórház) 

Püspökladány

- "Kaba-Ház" Idősek Otthona Kaba

- Támasz Szociális Alapszolgáltatási

Központ nappali ellátás Kaba



Munkahelyi 

egészségprogram
Az alábbi programokon összesen 744  fő vett részt.

Az előadásokat háziorvos, ápoló és testnevelő tanár 
tartották.

- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és 
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 5 telephelye: 
Püspökladány, Földes, Szerep, Sárrétudvari, Nagyrábé.

- Fém- és Műanyag feldolgozó Kft. / FMF by Johnson 
Controls Püspökladány

- Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 7 
telephelye: Katica Óvoda, Fészek Óvoda, Szivárvány 
Óvoda, Mezeivirág Óvoda, Árpád Óvoda, Nyitnikék
Óvoda, Margaréta Bölcsőde.

- Püspökladányi Rendelőintézet

- Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény, 
Sárrétudvari 

- Püspökladányi Városüzemeltető Kft. 



Oktatási Intézmények 

programok
Az alábbi programokon összesen 548  fő vett 
részt.

Az előadásokat védőnő, ápoló, háziorvos, rendőr 
és pszichológus tartotta. 

- egészségnevelő előadások tartása a dohányzás 
ártalmairól és a leszokást segítő programok ismertetése a 
Püspökladányi Általános Iskolák 6.osztályos tanulói 
részére.

- az EFI munkatársai " Az alkoholfogyasztás hatásai és 
következményei" illetve „Elsősegélynyújtás, újraélesztés” 
címmel tartottak előadást a Karacs Ferenc Gimnáziumban.

- az EFI munkatársai „újraélesztés, 
elsősegélynyújtás”címmel tartottak előadást a  
Püspökladányi általános iskolák 7.-8 osztályos diákjai, 
tanárai részére.

- előadás a drogfogyasztásról, a drogok típusairól, 
következményeiről, a  megelőzés lehetőségeiről a 
Püspökladányi általános iskolák 12-14 éves korosztálya 
részére.



Pszichológus, mentálhigiénikus 

előadások.

Az alábbi programokon összesen 117  fő vett 

részt.

- hogyan ismerjük fel a kiégés tüneteit, típusait és 

kezelése, burnout tréning előadás a Püspökladányi 

járásban dolgozó egészségügyi dolgozók részére.

- felkészülés a szülésre, szülőszerepre felkészítő 

komplex program a Püspökladányi Járás középiskolás 

diákjai és szüleik részére.

- az egészségügyi és szociális ellátó rendszerben 

dolgozók képzése a depresszió és a szuicid veszély 

jobb, minél korábbi felismerése, szakszerű ellátása, 

illetve a megfelelő helyre való irányítása érdekében

előadás.





Az EFI feladatai a járvány ideje alatt

Március hónapban

- az Efi Iroda feladata a vírussal kapcsolatos kommunikáció a lakosság felé.

- hetente osztottuk meg az EMMI és az NNK által küldött tájékoztató anyagokat  az 

online felületünkön illetve hirdetőtáblánkon a megelőzéssel kapcsolatban.



Az EFI feladatai a járvány ideje alatt.

Április, Május

 online felületünkön osztottuk meg, a 
dohányzással, helyes vérnyomás 
méréssel,  internet veszélyeivel, 
konfliktuskezeléssel, házasság ápolása 
a koronavírus alatt, a járvány pszichés 
kezelésével kapcsolatos szakmai 
anyagokat.

 ezek az anyagok e-mailben is 
kiküldésre kerültek a járás 
polgármestereinek, háziorvosainak, eü. 
szakdolgozóknak, oktatási intézmény 
vezetőinek.

 mentális munkatársunk telefonos lelki-
segély vonalat működtetett.

Június

A vírus miatt elmaradt programjainkat 
pótoljuk online illetve a megszokott 
formában.



Köszönöm a figyelmet!


