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Megújulás – Beköszöntő 
Welcome note to the inaugural issue of the Journal of Health Promotion 
 

 

 

 

A hazai egészségfejlesztés szakemberei – ismerve a 

magyarok elszomorító egészségi mutatóit – jó okkal 

gondolhatják, hogy komoly változásokra van szük-

ség a szakmai munkában. Két irány is felvethető, 

ahol sürgető előrelépésre lenne szükség: egyrészt 

nagyobb ütemben kellene átvenni a külföldön hatá-

sosnak bizonyult beavatkozásokat, másrészt jóval 

több, nem az egészségügy területén dolgozó szak-

embert kellene bevonni az egészségfejlesztésbe. 

Nem várhatjuk ugyanis a lakosság egészségének je-

lentősebb javulását anélkül, hogy emelnénk a szak-

mai munka színvonalát, és hogy ne terjesztenénk ki 

hatókörét a társszakmákra. 

 

Folyóiratunk megújítása is e célok elérését kívánja 

elősegíteni. A színvonal emelését úgy, hogy a köz-

lésre benyújtott kutatások és vizsgálatok eredmé-

nyeit ismertető közleményeket megjelentetésük 

előtt – a komolyabb szaklapokban bevett gyakorlat 

követésével – független szakemberek általi bírálatra 

bocsátjuk. A társszakmák képviselőinek bevonását 

pedig úgy, hogy olyan közleményeket is megjelen-

tetni tervezünk, melyek többek között a munkahe-

lyek, iskolák vagy az önkormányzatok egészségfej-

lesztési feladataira, tevékenységére vonatkoznak. A 

folyóirat széleskörű elérhetőségét az elektronikus 

publikációra való áttérés is támogatja. A nyomtatott 

formában is történő közreadásra a szükséges forrá-

sok előteremtését követően kerül majd sor. 

 

Az Egészségfejlesztés megújításával kapcsolatos 

stratégiai kérdésekben segítségünkre volt az ország 

kiemelkedő szakértőiből álló Tanácsadó Testület. A 

megújított folyóirat szerkesztését most az Intézet 

lelkes egészségfejlesztési szakemberei végzik. A 

szerkesztési folyamatot az újonnan bevezetett 

Open Journal System program támogatja. A lap 

szerkezete is megújult, a különböző írások a követ-

kező rovatokban jelennek majd meg: a „Szerkesztő-

ségi közlés” rovatban a szerkesztők tudnak az olva-

sóknak üzenni. A „Eredeti közlemények” rovatban a 

szerzők saját vizsgálataik eredményeit és következ-

tetéseit ismertethetik. Az „Agora” egyéni szakmai 

koncepciók, álláspontok, vélemények kifejtésére 

szolgál. A „Szakdokumentumok” rovat a szakterü-

letre vonatkozó közintézmények által kiadott jelen-

téseket, irányelveket és egyéb dokumentumokat te-

szi közzé. A „Beszámolók” rovat az egészségfejlesz-

téssel kapcsolatos tanulmányok, események, szer-

vezetek bemutatásának ad teret. Az „Anno és most” 

régi közlemények bemutatásával fogalmaz meg a je-

lenre vonatkozó következtetéseket. A „Portré” ki-

emelkedő élő vagy már elhunyt egészségfejlesztők 

bemutatásához kínál lehetőséget. A „Folyóirat-

szemle” fontos hazai és külföldi lapokban megje-

lent, egészségfejlesztést érintő cikkeket ajánl a szak-

emberek számára.  

 

Főszerkesztőként a megújult Egészségfejlesztés ol-

vasóinak és szerzőinek kívánok jó egészséget ahhoz, 

hogy együtt minél többet és jobbat tehessünk or-

szágunk valamennyi lakosának egészségéért! 
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