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ÖSSZEFOGLALÁS 
 
2002-ben az USA Országos Orvosi Intézete, felis-
merve az egyén egészségmagatartásának megvál-
toztatására irányuló népegészségügyi beavatkozá-
sok eredménytelenségét olyan ökológiai modell al-
kalmazását javasolta, amelyben az egyént és visel-
kedését az ő tágabb társadalmi és környezeti hely-
zete határozza meg. Ennek megfelelően a kutatók 
„rendszerszemléletű, többszintű megközelítést 
ajánlanak, amelyben az elhízást összekapcsolt, vál-
tozó és egymáshoz alkalmazkodó tényezők befolyá-
solhatják”. Ez alapján fogalmazódott meg a ’Szakpo-
litika, rendszer, környezet’ stratégia, melynek alkal-

mazásához dolgozták ki a cikkben ismertetett elmé-
leti keretet a szerzők. Az elméleti keret három terü-
lete (probléma, szakpolitika, politika) hat tevékeny-
séget foglal magába. (1. ábra)  
 
Valamennyi tevékenységhez megvalósult példákat 
mutatnak be, és megadják a szakmai munkát támo-
gató – többnyire az amerikai népegészségügyi inté-
zet, a CDC által kifejlesztett –, segédanyagok forrá-
sát, elérhetőségét. Írásukkal a népegészségügyi 
szakemberek számára kívánnak segítséget nyújtani 
ahhoz, hogy eredményesen tudják befolyásolni a 
szakpolitikát az elhízás megelőzésében. 
 

 
 
KULCSÜZENET A SZAKEMBEREK SZÁMÁRA 
 
Az elhízás megelőzéséhez, visszaszorításához – hasonlóan a többi népegészségügyi probléma összetettségé-
hez –, megoldást csak a cikkben bemutatotthoz hasonló szemlélet alapján kialakított szakpolitikák kínálhatnak. 
A hazai népegészségügyi szakemberek eredményes munkájához a közleményben felsorolt segédanyagok meg-
felelő magyar változatának kidolgozása nélkülözhetetlen. 
 

mailto:Jozsef.Vitrai@emmi.gov.hu


SZEMLE 

Egészségfejlesztés, LVIII. évfolyam, 2017. 3. szám 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: az ismertetett cikk 

 

1. ábra: ’Szakpolitika, rendszer, környezet’ elméleti keret az elhízás megelőzéséhez 


