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Az Egészségvédelmi Központ munkájában megkülönböztetett figyelmet szentelünk az 

egészséges életmódnak, a szív – és érrendszeri betegségeknek, a drogfüggőségnek és az 

onkológiai betegségek megelőzésének. A lakosság megfelelő körülmények között szerezhet 

ismereteket az egészséget megőrző és az életmódot javító szokások kialakításáról és azok 

megtartásáról. A központ tanácsadó szolgálata az alábbi témákat érinti: egészséges 

táplálkozás, a testmozgás optimalizálása, stresszmegelőző tanácsadás, gyermek - és 

ifjúságnevelés, drogfüggőség megelőzése, melynek része a dohányzás megelőzése és a róla 

való leszoktatás. 

 

Az egyes tanácsadók munkájáról: 

 

Az egészséges táplálkozás tanácsadóját 312 személy kereste fel, ebből 205 személynek 

kontroll vizsgálatot végeztünk. A mozgó tanácsadó részleg 23 alkalommal (különböző cégek, 

iskolák…)  618 személyt vizsgált meg. 53 estben találtunk hajlamot a szív- és érrendszeri 

betegségek kialakulására. 

A testmozgás optimalizálásának tanácsadóját 1258 személy látogatta. Ebből a csoportos 

foglalkozásokon 74 új résztvevő volt, ismételten  307-szer tornáztak.  A tornagépeken 148 új 

személy  tornázott, akik ismételten 951 alkalommal látogattak el hozzánk. Egyéni 

mozgástervet 97 személynek dolgoztunk ki FUTREX mérőműszer segítségével. 

A lelki egyensúly megőrzésének tanácsadóját 612 egyén kereste fel. A tanácsadó 

tevékenysége kiterjed a stresszes helyzetek megoldására, a csoportos relaxációs 

gyakorlatokra, valamint relaxációs jógára. 

A gyermek- és ifjúsági tanácsadót 258 gyermek látogatta. A helytelen testtartást és 

gerincferdülést javító csoportos foglalkozásokat tartottunk óvodásoknak. Az AIDS 

világnapján előadásokat tartottunk különböző középiskolákban. Egészségvédelmi és 

drogellenes témájú filmeken és beszélgetéseken, melyet a drogfüggőséget megelőző 

tanácsadó rendezett  alap- és középiskolások vettek  részt.  

A drogfüggőséget megelőző tanácsadót, amelynek része a dohányzás megelőzési 

tanácsadó is 14 személy látogatta, akik szerettek volna leszokni a dohányzásról. 

 

 



A tanácsadón kívüli rendezvények és feladatok megszervezése és teljesítése 

 

Rendszeresen rész tveszünk az Egészség napja című rendezvényen, melyet a Vitalita – Lég 

szervez. 

„Táplálkozási szokások figyelése a szlovákiai lakosság körében” – kérdőív formájában 

megkérdeztünk 80 közepes nehézségű munkát végző személyt táplálkozási szokásaikról. 

Az „ Idősek világnapja“ alkalmából Nagyabony község kérésére vérnyémost mértünk, 

vizsgáltuk a vércukor és koleszterinszintet a falu nyugdíjasainak. 

Az „Egészség világnapja“ alkalmából „Ellenőrizd vérnyomásod“ címszóval nyitott napot 

szerveztünk, melyen 19 személy vett részt. 

Kampánytevékenység keretén belül „MOST 2013“ egy napra összpontosítottunk a „Szív 

napja“- ra..Az év során 2x a Tesco áruházban és a dunaszerdahelyi termálfürdőben 

koleszterinszintet vizsgáltunk, vérnyomást, testsúlyt, testmagasságot, csípő-  és derékbőséget 

mértünk. 

A 15 – 18 éves korosztály étkezési szokásait szintén kérdőívek segítségével tanulmányoztuk. 

A nemdohányzók világnapja alkalmából 78 dohányosnak nyújtottunk szaktanácsadást. 

„Európai hét a kábítószer ellen“ – ez alaklomból volt meghírdetve „A legjobb 

kábítószerellenes faliújság“ című verseny az alapiskolák 7-dik osztályosai számára. 

„A kábítószerrel való visszaélés és illegális kereskedelem elleni világnap“ keretén belül  

„Felelősség nap“ -ot tartottunk a dunaszerdahelyi pósta alkalmazottainak. 37 jelentkező 

kérdőívet töltött ki az adott témáról, elvégeztük a GGT májfunkciós tesztet és vérnyomást 

mértünk. 

Együttműködve az Alzheimer társasággal  vetélkedőket szerveztünk az emberi agyról és 

annak működéséről  óvodásoknak, alapiskolásoknak és nyugdíjasoknak. Összesen 114 

gyermek kapcsolódott be Dunaszerdahely különböző óvodáiból és iskoláiból. 

A dunaszerdahelyi nyugdíjas otthon 46 lakója érdeklődve töltögette a kérdőíveket. 

„AIDS világnap“ keretén belül 75 alapiskolás tanuló előadást hallgatott az AIDS betegségről.  

 

 

 

 

 


