
	

 

	

Az Egészségügyi Világszervezet választásának oka, a második egymást követő 
évben,  Egészség Világnapja alapjaként: az univerzális egészségügyi lefede�ség
       A világ  nem részesül fontos egészségügy lakosságának legalább fele
i lefede�ségben
      Megközelítőleg  él mély-szegénységben100 millió személy
 (meghatározva, mint 1.9 amerikai dollár/nap összegnél kevesebb jutva 
megélhetésre)
     Több, mint  (a világ lakosságának kb. 12%-a) költ a  800 millió személy
háztartási jövedelmek 10%-nál kevesebbet az egészségügyi ellátási 
szolgáltatások kifizetésére .

 

Ř
 

Ř

 

Ř
 

 

 

 

2. Ábra A megelőzhető elhalálozásokra vonatkozó 100.000 lakosra eső 
elhalálozás előfordulásának szabványosíto� arányának elosztása az Eu28
országokban a 2015. évben
Adatok forrása: Eurostat; Átvéve és alkalmazva a Health at a Glance, 
Europe 2018 jelentésbõl

 

Románia az EU28 
országok szintjén a 
4. helyen áll a 
megelőzhető 
elhalálozásokra 
vonatkozó 100.000
 lakosra eső 
elhalálozás 
előfordulásának 
szabványosíto� 
arányát tekintve, 
a 2015. évben ez az
 arány az EU28 
országot átlagánál 
kb. 1,7-szer nagyobb
volt.

    

A MEGELŐZŐ ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI 
SZOLGÁLTATÁSOK GAZDASÁGI HATÁSA

 
 

Ř A cigare�a árának növelése 5,50$-al az Európai Unió szintjén 
évente több százezer életet mentene.
Több, mint 10.000 évnyi egészséges életet lehetne „nyerni” 
évente Nyugat-Európában, és ennél sokkal többet 
Kelet-Európában a gyermekek sóban, cukorban és zsírokban 
gazdag ételekrõl és italokról szóló reklámoknak való kitételének
korlátozása által.
A sófogyasztás csökkentése az élelmiszer-ipari termékek 
szabályozása és újrafogalmazása által 44.000 évnyi  egészség élet 
elnyeréséhez vezetne Angliában .
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AZ EGÉSZSÉG VILÁGNAPJA 2019 ORSZÁGOS KAMPÁNY

 

A KAMPÁNY TÉMÁJA: „Megelőzés által, egészség mindenkinek!”
A KAMPÁNY CÉLKITŰZÉSEI:
1) Az általános lakosság tájékoztatási és tudatosítási fokának növelése a megelőző szolgáltatásokhoz való hozzáférés jelentőségére 
vonatkozóan
2) A felelősségvállalás szintjének növelése a megelőző szolgáltatások nyújtásában nagymértékben érinte� egészségügyi személy 
körében a rendelkezésre álló megelőző szolgáltatások minden állampolgár részére történő nyújtásának fontosságáról.
CÉLCSOPORTOK ÉS KULCSÜZENETEK:
1) Általános lakosság („Kérdezze meg családorvosát a megelőző szolgáltatásokról”)
2) Családorvosok, közösségi egészségügyi asszisztensek, egészségügyi közve�tők, iskolai orvosi orvosok, fogorvosok és asszisztensek, 
az egészségügyi személyzet általánosan („Tájékoztassa betegeit a megelőző szolgáltatásokról”)

A	megelőző	területen	dolgozó	
szakembereket	célzó	eszközök	

 

A RO19.04 „Több szinten történő beavatkozás a Romániában levő 

élets�lushoz társuló nem átadható betegségek (NÁB) megelőzésében”

 

Tájékozódási	források	az	általános
	lakosság	számára

 

h�ps://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/ro/

  

Az	egészségügyi	szakemberek
munkaeszköze	és	tájékozódási	
forrás	az	általános	lakosság	

számára

 

Az egészségügyi szolgáltatások 

nyújtására vonatkozó 2018-2019 

Keretszerződés alkalmazásának 

módszertani normáinak jóváhagyásáról

szóló 397/836/2019. számú Rendelet

2B. Számú Melléklete5.

Ezen okirat tartalmazza az országos 

egészségbiztosító rendszer biztosíto�ai

által igénybe vehető megelőző 

szolgáltatások �pusait, ezek életkora 

és azon kockáza� tényezõi 

függvényében, amelynek ki vannak téve

(az életkor és a kockáza� kép szerint).

      
 

 

 

 
 

 
 

1. h�p://www.who.int/health_financing/universal_coverage_defini�on/en/ 
2. h�p://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs395/en/
3. h�ps://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)
4. h�ps://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9780335262274-en.pdf?expires=1552906058&id=id&accname=guest&checksum=EBC474A22C92FDB03603071969008178
5. h�p://www.cnas.ro/media/pageFiles/Ordin%20nr.%20397-836_2018.pdf

  

Az Egészségügyi Minisztérium egészségértékelési és népszerűsítési és egészségnevelési
Alprogramja keretében megvalósíto� anyag – ingyenes szétosztásra -  
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AZ	EGÉSZSÉG	VILÁGNAPJA
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Megelőzés	által,	egészség	mindenkinek!
Univerzális Egészségügyi Lefede�ség – (An. Universal Health 

Coverage – UHC): egy megfelelő minőségű, hatékony, az egészséget

 támogató, a megbetegedéseket megelőző, gyógyító, rehabilitációs 

és pallia�v szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása minden 

személy részére, megőrizve ugyanakkor egy minél alacsonyabb 

pénzügyi terhet a lakosság körében ezen szolgáltatások 

igénybevételekor.

Ez a meghatározás  foglalt magában: három fő célkitűzést

1) Méltányosság az egészségügyi szolgáltatások hozzáférésében; 

2) Az egészségügyi szolgáltatások minősége és 

3) A lakosság pénzügyi kockázatokkal szembeni védelme .2
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