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A tüdőszűrés 2003 óta nem kötelező az ország valamennyi pontján, csak ott, ahol a tiszti 
főorvos elrendeli.. Az évi kötelező szűrést ott rendelik el, ahol a teljes lakosság 25 
százezrelékét –(100 lakosból 25 fő) meghaladja a betegek száma. 
 
Az alkalomszerűen végezhető szűrővizsgálatokról szükség esetén a háziorvos vagy a 
szakorvos ad tájékoztatást. 
Ezek körébe tartozik: 

• szájüreg vizsgálata, 45 éves kortól évente, 
• prosztatavizsgálat 40 és 70 év között évente, 
• bőrgyógyászati ellenőrzés, anyajegyek vizsgálata 20 éves kortól évente,  
• hasi és kismedencei ultrahangvizsgálat: 30-40 éves kortól néhány évenként, 
• nyaki verőér és alsó végtag áramlás-vizsgálat: 40 éves kortól ötévente, szív- és 

érrendszeri betegségek magas kockázatával rendelkezőknek évente, 
• pajzsmirigy ultrahangos vizsgálata: 40 éves kor fölött, elsősorban nőknek, egy-

kétévente.  
 
Az egészségügy keretein belül végzett szűrővizsgálatok mellett meg kell említeni a rendszeres 
önvizsgálat szükségességét (száj, mell, here, bőr). 
 
VIII. Nem fert őző betegségek 
 
Az előbbiekben is látható volt, hogy ma a nem fertőző betegségek jelentik a legnagyobb 
fenyegetést az emberek egészségére. 
Azokat a betegségeket soroljuk ide, amelyek tömegesen elterjedt népbetegségek, de 
terjedésük nem járványszerű. A nem fertőző betegségek oka lehet genetikai eredetű (öröklött), 
de főként a környezeti és életmódbeli hatások befolyásolják. 
 
VIII.1. Hazánkban leggyakrabban előforduló nem fertőző betegségek és okai 
 
a.) Szív- és érrendszeri megbetegedések: hazánkban minden második ember szív- és 
érrendszeri betegségben hal meg.  
A szív- és érrendszeri megbetegedések közül a legismertebbek: szívinfarktus, magas-
vérnyomás, érelmeszesedés, agyvérzés. 
E betegségek elsősorban a helytelen életmód miatt alakulnak ki dohányzás, egészségtelen 
táplálkozás, túlzott alkoholfogyasztás, a mozgásszegény életmód, stressz. 
 
b.) Daganatos betegségek: közismert nevén a rákos betegségek jentős része az ún. elkerülhető 
halálozás kategóriájába tartozik, mely azt jelent, hogy a betegség következtében 
bekövetkezett elhalálozás megelőzhető, elkerülhető lett volna az orvostudomány mai 
eredményei mellett. A rákos megbetegedéseket rendellenes sejtszaporulat jellemzi. Lehet jó- 
és rosszindulatú. Legnagyobb részben környezeti eredetűek, de nem elhanyagolhatók a 
táplálkozási szokások és az életmód (dohányzás, alkohol) hatása sem.  
A rák számos tünetet okozhat, attól függően, hogy hol alakul ki. Akár évekig tünetmentes, 
lehet, előrehaladott állapotban sokszor erős fájdalmakkal jár. A gyógyulás akkor a 
legeredményesebb, ha minél korábban felfedezik, ezért nagyon fontos a szűrővizsgálatokon 
való részvétel.  
 
c.) Mentális betegségek: közülük a szorongás és a depresszió fordul elő a leggyakrabban, de 
meg kell említeni a pánikbetegséget és a fóbiákat, alvászavarok, táplálkozási zavarok, 
öngyilkosság, erőszakos magatartás. A mentális betegségek az elsők között szerepelnek 
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azoknak az egészségügyi problémáknak a sorában, amelyek miatt az európaiak a 
leggyakrabban vesznek ki betegszabadságot, illetve vonulnak korengedményes vagy 
rokkantsági nyugdíjba. Lehetnek genetikai okai, de elsősorban civilizációs ártalomnak 
tekinthető.  
 
d.) Cukorbetegség: más néven diabétesz esetében a cukor felhalmozódik a véráramban és így 
nem jut be a sejtekbe. A zavar akkor keletkezik, amikor a hasnyálmirigy nem termel 
megfelelő mennyiségű inzulint. Cukorbetegség esetén a gyógyszerek és a diéta mellett is 
fontos a vércukor szint folyamatos ellenőrzése. A cukorbetegség nem egységes betegség, két 
fő típusát ismerjük. Az 1-es típusú cukorbetegség, vagy másképpen inzulinfüggő 
cukorbetegség általában gyermek vagy ifjúkorban kezdődik. A tünetek gyorsan, napok, hetek 
alatt fejlődhetnek ki. A legfontosabb tünetek a megnövekedett vizeletürítés, szájszárazság, 
szomjúságérzés, fogyás, aceton-szagú lehelet. A betegek általában soványak kialakulásában 
szerepe lehet az öröklődésnek. A 2-es típus főleg felnőtt korban fordul elő. Az inzulin 
hatásának gyengülése miatt nem jut elegendő mennyiségű cukor a sejtekbe, vagyis termelődik 
inzulin, de lassabban emelkedik a vércukorérték. A tünetei a végtagok zsibbadása, romló 
látás, rossz sebgyógyulás, bőrviszketés. A betegség kialakulásban szerepet játszhat az életmód 
(elhízás, a magas vérnyomás), valamint a genetikai tényezők is. 
 
e.) Idült májbetegségek: legközismertebbek az alkohol és gyógyszerek okozta májgyulladás, a 
hepatitisz B és C vírus okozta megbetegedések. A máj károsodása következtében nem tudja 
ellátni feladatát. A betegségre kezdeti stádiumban csak laboratóriumi eredményekből lehet 
következtetni, vérvizsgálat alapján derül ki a májfunkció zavara.  A májbetegség tünetének 
tekinthető a puffadás, a furcsa, kellemetlen érzés a hasban, gyengeség, fáradékonyság, 
étvágytalanság, émelyegés, fogyás. Az idült májbetegségek hátterében az önpusztító életmód 
áll, túlzott alkohol és gyógyszerfogyasztás, nem kellően körültekintő szexuális kapcsolat, vér 
útján, intravénás kábítószer-használat. 
 
f.) Krónikus légzőszervi megbetegedések: lassan és fokozatosan súlyosbodó működészavar 
jellemzi. Ezek közé a betegségek közé tartozik a tüdőtágulat, tüdőasztma, a krónikus 
hörgőgyulladás, a krónikus arcüreggyulladás. Krónikus légúti gyulladáskor a légutak 
nyálkahártyája megduzzad, fokozott a sűrű nyák termelődik. Gyakori a köhögéskor 
felszakadó nyák ürítése.  A beszűkült légutakon kevesebb levegő jut a tüdőbe és a sűrű nyák 
miatt a vérbe kevesebb oxigén jut. A panaszok közül a leggyakoribb a nehézlégzés, köhögés, 
köpetürítés, mellkasi fájdalom. Kockázati tényezők közül a dohányzás a legfontosabb. Ezen 
kívül számos más irritáló anyag is okozhatja a betegséget a különböző légszennyeződések, 
illetve bizonyos munkavégzéssel összefüggő irritáló gázok és gőzök belélegzése 
következtében.  
 
VIII.2. Megelőzés lehetőségei  
 
A nem fertőző betegségek megelőzésében elsődleges szerepe az egészséges életmódnak van. 
Az életmód szociológiai fogalom. Az életmód az emberek olyan tevékenységi-magatartási 
rendszere, amelyet életük fenntartására, szükségleteik kielégítésére szerveznek. Az emberi 
magatartás olyan vonásait fejezi ki, amelyek a mindennapi életünkben rendszeresen 
megnyilvánulnak.  

Életmódnak nevezzük körülményeinket, szokásainkat, amelyek közt, és ahogyan élünk, 
melyek jellemzők ránk és meghatározzák egyéniségünket. 
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Az egészséges életmód összetevői: táplálkozás, mozgás, higiéné, szórakozás, pihenés, 
lakóhely, munkahely. Az életmód lehetőé teszi az egészség megőrzését, az aktív, hosszú 
életet. 

 
Az életmód összetevői:  
• anyagi helyzet,  
• iskolázottsági szint, 
• lakókörnyezet, a lakásviszonyok, 
• személyi- és környezet higiéné 
• szabadidő eltöltési szokások, 
• mozgás, sport, 
• táplálkozási szokások, 
• káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol. kábítószerek) 
• társas támogatási háló, 
• hagyományok. 
 
Mit jelent az egészséges életmód, mellyel a nem fertőző betegségek nagyrészt megelőzhetők? 
 
a.) Táplálkozás: fogyasszunk minél több zöldségfélét, gyümölcsöt, tejet, egyéb 
tejtermékeket (kefir, joghurt) tojást. Kevesebb zsíros ételt fogyasszunk, húsok közül inkább 
halt, vagy szárnyast. Táplálkozási szokásainkhoz tartozik a megfelelő folyadék bevitel is. 
Felnőtt embernek napi 1,5–2 liter folyadékra van szüksége. A legtöbben ennek töredékét 
fogyasztják. Persze nem mindegy, hogy mit iszunk. Alkoholos italokat kerüljük! Helyettük 
gyümölcslevekkel, ásványvízzel, forrásvízzel elégítsük ki folyadék szükségletünket. Kerüljük 
a túl sós és túl fűszeres ételeket. A szénhidrátok fontos energiaforrások. Ebbe a csoportba 
tartoznak a cukrok, de nem mindegy, hogy milyen és mennyi cukrot fogyasztunk. Az emberi 
szervezet egyáltalán nincs felkészülve olyan mennyiségű cukor feldolgozására, amit az 
átlagember ma elfogyaszt. (átlagosan 40 kg/fő/év) A boltban kapható termékek a testből 
vonják ki a lebontáshoz szükséges B-vitamint és más mikrotápanyagokat, ezzel 
hiánybetegségeket idéznek elő. Erősen savasítják a szervezet kémhatását, így a csontokból 
kivont kalciummal és ásványi sókkal kénytelen kompenzálni a testünk. 
Az egészséges táplálkozásra a változatosság és a mértékletesség a jellemző. 
 
b.) Testedzés: nagyon sok probléma forrása a mozgásszegény életmód. Sportolással, 
mozgással (séta, kocogás, stb.) elkerülhető az elhízás, mely számos betegség forrása (magas 
vérnyomás, cukorbetegség). A mozgás a fizikai erőnlétünket is fejleszti, emellett nagyon jó 
stressz oldó, feszültség levezető hatása is van. Tartózkodjunk minél többet friss levegőn!  
 
c.) Sterssz-kezelés: rohanó világunkban, életünk minden szakaszában vannak 
stresszhelyzetek. Manapság már betegségként emlegetjük, de a stressz valójában a szervezet 
normális válasza különleges, nem várt eseményekre. A stressz eredeti feladata az volt, hogy 
harcképessé tegye a szervezetet. Manapság egyre több ember küzd az idegrendszerét nem 
kímélő feszültséggel. Ha nem tudjuk levezetni a többletenergiát, a jótékony stressz-hatás 
visszájára fordul. Számos dolog válthat ki stresszes állapotot. Nem egyformán bírjuk el, vagy 
kezeljük ezeket a helyzeteket. Egyéniségünk és körülményeink befolyásolják, hogy bizonyos 
eseményeket normális helyzetként, vagy stresszként élünk meg. Ha a stresszes helyzetek 
szinte állandóvá válnak, kóros tünetek jelennek meg. 
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Ezek az alábbiak:  
• Vércukorszintben hirtelen változás (alacsony, magas). 
• Hirtelen, jelentős testsúlyváltozás, Étvágytalanság vagy fokozott éhségérzet. 
• Vérnyomás problémák (alacsony, magas, ingadozó). 
• Ismétlődő, gyakori megfázások, influenza, egyéb fertőzések. 
• Fokozott türelmetlenség, ingerlékenység. 
• Fáradtság, alvászavar (pl. fáradt, de nem bír aludni), túlzott fáradtság. 
• Körömrágás, fogcsikorgatás, hajhullás. 
• Ideges beszéd, egyéb beszéd nehézség. 
• Fejfájás, izomfájdalmak, mellkasi fájdalom, menstruációs problémák. 
• Szociális, társas élettől való visszavonulás, visszahúzódás.  

 
A stressz kezelésében rendkívül fontos, hogy a felfokozott szervezet lelassuljon, visszatérjen 
szokásos ritmusába, így a stressz energiát ad, teljesítményre sarkall. 
 
d.) Pihenés: rohanó világunkra jellemző, hogy egyre kevesebb időt szánunk a pihenésre. Az 
életritmusunk felfordult. Már a gyerekek is sokat éjszakáznak, reggel későn ébrednek, este 
későn fekszenek. Az éjszakai, pihentető alvást nem pótolja a nappali. Ha nem pihenjük ki 
magunkat, fáradtak leszünk, munkánkat nem tudjuk megfelelően ellátni, idegessé, feszültté 
válunk. Az alvás felfrissíti a szervezetet, pihenteti a testet. 
 
A nyugodt alvás feltételei: 

• közvetlenül étkezés után ne feküdjünk le, 
• ne együnk lefekvés előtt nehéz ételeket, 
• szellőztessük ki jól a szobát, 
• a hálószobába ne legyen sok növény, 
• fekhelyünk kemény és egyenletes felületű legyen, 

• ha párnát használunk, az kemény és vékony legyen és úgy tegyük a fejünk alá, 
hogy a nyakszirtünkhöz simuljon. 

 
IX. Fert őző betegségek 
 
Azokat a betegségeket nevezzük fertőző betegségnek, melyeket valamilyen fertőző 
mikroorganizmus okoz, közvetlenül, vagy valamilyen közvetítő közeg útján terjed. Terjedhet 
emberről-emberre, emberről-állatra, állatról-emberre, állatról-állatra. A fertőző betegségeket 
az jellemzi, hogy a fertőzést követően nem jelennek meg rögtön a tünetek, a fertőzés és a 
tünetek megjelenése közti idő lappangási időnek nevezzük és csak ezt követően jelennek meg 
a betegségre jellemző tünetek. Azt azonban tudni kell, hogy a legtöbb esetben a beteg már a 
tünetek megjelenése előtt, tehát a lappangási időszakban is fertőz, sőt a tünetek elmúltával, a 
lábadozási szakaszban is üríthet kórokozókat, ezáltal megfertőzhet másokat. 
A fertőző betegségek járványokat okozhatnak. Ehhez szükséges egy fertőző forrás, vagyis egy 
olyan ember, vagy állat, aki a szervezetében hordozza a kórokozókat. Kórokozó lehet, pl. 
baktérium, vírus, gomba, parazita, stb. A fertőző forrás mellet a mikróba számára biztosítani 
kell a terjedés lehetőségét. Ezt nevezzük úgy, hogy terjedési közeg. A terjedési közeg lehet 
levegő, ivóvíz, szennyvíz, élelmiszer, közvetlen érintkezés (kézfogás, csók, szexuális 
érintkezés), bizonyos használati tárgyak (fehérnemű, ágynemű, törölköző). Végül szükség van 
egy fogékony szervezetre, aki elkapja a fertőzést és ugyanígy viszi tovább. 
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IX.1. Hazánkban leggyakrabban előforduló fert őző betegségek és okai 
 
Fertőző betegségeknek nevezünk minden olyan betegséget, amelyet mikróbák okoznak 
(vírusok, gombák, baktériumok, férgek, protozoonok okozta betegségek, kórházi eredetű 
infekciók stb.)  
Kórokozók lehetnek: vírusok, baktériumok, gombák egysejtűek és többsejtű paraziták  
A fertőzés folyamata: a kórokozó különböző módon bejut a szervezetbe, majd ezt követően 
ott el kezd szaporodni, aminek a következtében kialakul a betegség a rá jellemző tünetekkel. 
 
Fertőző betegségek előfordulási módjai: 

1. Elszórtan fordulnak elő, csak néhány eset jelenik meg, időben és térben elkülönülnek. 
2. Egyszerre, adott helyen és adott időben nagyszámú megbetegedés fordul elő. Ebben az 

esetben beszélünk járványról. 
3. Előfordul, hogy egy adott földrajzi területen egy betegség tartóssá válik. 
4. Bizonyos fertőző betegségek évszakhoz kötötten jelennek meg. 
 

A fertőző betegségeket több szempont szerint csoportosíthatjuk (kórokozók szerint, kiváltott 
tünetek szerint, a terjesztő közeg szerint, terjedés módja szerint.) 
 
Fertőző betegségek felosztása járványügyi szempontból: 

1. Emberről-emberre terjedő betegségek 
a) gyomor-bélcsatornán át terjedő 
b) légutakon keresztül terjedő 
c) vér, vagy nyirok útján terjedő 
d) kültakarón át terjedő 
e) egészségügyi intézetekben előforduló fertőzések 

2. Állatról-emberre terjedő betegségek  
 
Gyomor, bélcsatornán át terjedő fertőzések (hastífusz, szalmonella, májgyulladás, 
bélférgesség) a kórokozók a szájon át jutnak a szervezetbe és a széklettel távoznak.  
Bekerülhetnek élelmiszerek közvetítésével, ekkor ételfertőzésről beszélünk. A kórokozókat 
tartalmazó élelmiszer elfogyasztását követően alakul ki a fertőzés. A kórokozók benne 
lehetnek már eredetileg is az élelmiszerben (pl. hús), de fertőződhetnek a tárolás és a 
feldolgozás során is. Az ivóvíz is okozhat járványokat, ezeket vízjárványoknak nevezzük. 
Tüneteik: hányinger, hányás, hasmenés, hasi göcsök, hasfájás, hidegrázás, láz, fejfájás, 
szédülés, ájulás. 
Megelőzésében fontos a kórokozók felkutatása és ártalmatlanítása, a megfelelő higiénés 
viszonyok biztosítása, a jó ivóvíz és élelmiszer ellátás, az emberek egészségügyi kultúrájának 
növelése, védőoltások. 
 
Légúti fertőzések influenza, kanyaró, mumpsz, rózsahimlő, bárányhimlő. Különféle 
kórokozók által okozott légutakat támadó fertőzések. A támadás helye lehet az orr, orrüreg, 
arcüreg, légcső, hörgők, tüdő. A levegőn keresztül nagyon gyorsan terjednek. Jellemző rájuk, 
hogy télen fordul elő a legnagyobb számú megbetegedés. Ezek a megbetegedések a levegőben 
lévő cseppek segítségével terjednek, köhögéssel, tüsszentéssel adhatók át leggyakrabban. 
Tünetei: orrváladékozás, orrdugulás, köhögés, köpetürítés, a torokfájdalom, a mellkasi 
fájdalom, a légzési nehezítettség, betegségre jellemző kiütések a test különböző részein. 
Megelőzésük leghatékonyabb módja az aktív védőoltás, de fontos a zárt helyiségek gyakori 
szellőztetése és a személyi higiéné követelményeinek a betartása is. 
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Vér útján terjedő fertőző betegségek (tifusz, malária, AIDS, Hepatitis C) 
A fertőzés terjesztésében vagy valamilyen vérszívó rovar játszik szerepet, vagy fertőzött 
vérrel szennyezett eszköz. 
Hazánkban a fertőzött rovarok által vér útján terjesztett betegségek kisebb jelentőséggel 
bírnak. 
A vírus fertőzések vérrel történő átvitele egyrészt az egészségügyben jelent kockázatot a 
dolgozókra és a betegekre nézve is. A fertőzés terjedésében az eszközök nem megfelelő 
sterilitása jelenti a legfőbb veszélyt. 
A fertőzés terjedésének másik módja a kábítószer-használattal hozható összefüggésbe. A nem 
steril tűk, fecskendők, egyéb eszközök szintén átvihetik a vírust. Ez a veszély az injektáló 
drogfogyasztókat veszélyezteti. 
 
Kültakarón át terjedő fertőzések (tetanusz, sebfertőzések,, bőrgombák, nemi betegségek): 
bőrön, nyálkahártyán, vagy a bőr sérülésein keresztül terjedő terjednek. Tüneteik rendkívül 
változatosak.  
Terjedésében legfontosabb szerepet a higiénés viszonyok javítása, a személyi higiéné 
(tisztálkodás), a lakosság egészségkultúrájának növelése kap, de nem elhanyagolható a 
védőoltások jelentősége sem. 
 
Nemi betegségek: szifilisz, trichomonas, clamydia, tripper, nemi szervek herpesze, candidia 
gombás fertőzés, Hepatitisz B) Szexuális úton, közösülés során terjednek. Általában 
kellemetlen tünetekkel járni, aminek az előnye az, hogy hamar felismerhető, bár a betegek 
nehezen kérnek orvosi segítséget. Előfordul azonban az is, hogy sokáig nem okoznak tünetet. 
Kezelés hiányában komoly következményei lehetnek. A legtöbb nemi betegség orális (száj) 
közösülés és petting során is terjed. 
Tünetei: viszkető, égő érzés a külső nemi szerveken, gyakori vizelés, folyás, vizelés, 
közösülés fájdalmas lehet.  
Megelőzésében az alakalmi szexuális kapcsolatok kerülése, az óvszer használata fontos és 
természetesen a személyi higiéné követelményeinek a betartása elengedhetetlen. 
Gyógyintézetekben előforduló fertőzések: azok a fertőzések, amelyek valamely egészségügyi 
intézményben keletkeztek vagy egészségügyi ellátással lehet kapcsolatba hozni (pl.: a beteg 
bizonyítottan a kórházba kap el valamilyen fertőző betegséget). 
 
Állatról-emberre terjedő betegségek: az állatról emberre terjedő betegségek leggyakrabban 
állatokkal foglalkozók körében fordulnak elő (állatgondozók, állatorvosok). Terjedhetnek a 
kórokozók a fertőzött állatokkal való közvetlen érintkezés révén, harapása által (pl. 
veszettség), de terjedhetnek a levegőn keresztül is. Ebbe a csoportba tartoznak a betegségek 
is, amikor a kórokozó az állat vérszívása útján jut be a szervezetbe (pl. kullancs által okozott 
agyhártyagyulladás). 
 
IX.2. Megelőzés lehetőségei 
 
Valamennyi fertőző betegség megelőzésében a legfontosabb a fertőzés és annak terjedésének 
elkerülése. Az emberek egészségügyi kultúrájának növelése. 
 
a.) Higiénés viszonyok javítása  
Környezetünk rendben tartása, mely kiterjed a lakásra, az udvarra, de akár a városra, országra 
is, ahol élünk. A kórokozók a piszokba, koszba érzik magukat a legjobban, ott szaporodnak a 
legjobban, táptalajt adva a fertőzéseknek. A takarításhoz megfelelő tisztító és fertőtlenítő 
szereket kell használni. Külön takarító eszközök szükségesek a különböző helyiségek 
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takarításhoz, de ha ezt nem tudjuk megtenni, ügyelni kell arra, hogy mindig a kevésbé 
fertőzött, kevésbé piszkos helyiségek felől haladjunk a szennyezettebb felé. Pl. a takarítást ne 
a WC-vel kezdjük és onnan menjünk a konyhába. A helyes sorrend a hálószobák, nappalik, 
konyhák, mellékhelyiségek. Közben természetesen a takarító eszközeinket folyamatosan 
tisztítsuk meg. A szennyezett, koszos eszközök ugyancsak fertőzések forrásai lehetnek. A 
napi rendszeres takarítást legalább havonta egyszer mindenre kiterjedő nagytakarítással kell 
kiegészíteni. Takarításhoz mindig megfelelő mennyiségű vizet használjunk (ez függ a 
helyiség nagyságától és a szennyeződés mértékétől). 
A takarítás részeként meg kell említeni a lakások gyakori szellőztetését, mely a légúti 
megbetegedések terjedését akadályozhatja meg. 
Szemét-, hulladékkezelés: a háztartásokban keletkező szemetet műanyagzsákokba, vagy erre 
rendszeresített kukába kell gyűjteni. A szétdobált szemét nem csak esztétikailag csúnya, de 
rágcsálók (egér, patkány) és rovarok elszaporodását is elősegíthetik. Ezek az állatok 
betegségeket okozhatnak. Ezen kívül egy szemetes környezet az ott lakók igénytelenségét 
sugallja. Az utcákon, tereken a kihelyezett hulladékgyűjtőkbe kell dobni a keletkezett 
szemetet, így környezetünk rendben tartása kevesebb munkát igényel. 
 
Személyi higiéné: a tisztálkodás ugyancsak nagyon fontos a fertőzőbetegségek elkerülése 
érdekében. A tisztálkodás kiterjedhet egyes testrészeinkre és az egész testfelületünkre is. 
Mosakodni naponta többször is kell, legalább reggel és este, fürödni, vagy zuhanyozni 
minden nap legalább egyszer. A személyi higiéné része a fogmosás. A szánk rendbetétele a 
fogbetegségeket is megelőzi és elűzi a bűzös leheletet. Naponta minimum kétszer (reggel és 
este) megfelelő fogkefével és fogkrémmel kell fogat mosni, de ha tehetjük, mossunk fogat 
minden étkezés után. Fogmosás után öblítsük ki szánkat szájvízzel. Fejünket és hajunkat 
hetente mossuk, naponta többször fésülködjünk. Kezünk állandó fertőzésnek van kitéve, rajta 
keresztül a bőrön át is bejuthatnak a kórokozók, de szánkba kerülve a gyomor és 
bélrendszerbe is. Sőt, másokat is megfertőzhetünk. Ezért ha szükséges mindig mossunk kezet, 
de étkezés előtt és WC használat után kötelező. A kéz ápolásához hozzátartozik a köröm 
ápolás is. A lerágott, piszkos, ápolatlan köröm sokat elárul tulajdonosáról. 
A lábápolásról sem szabad megfeledkezni, naponta legalább egyszer, de szükség szerint 
mossunk lábat és naponta vegyünk tiszta zoknit, vagy harisnyát. Ne felejtsük el, hogy a 
lábunkon is vannak körmök. 
WC használat: a széklet és vizelet ürítése után mindig használjunk WC papírt. WC használat 
után mindig kezet kell mosni, mert ha ez elmarad, a kórokozókat nagyon könnyen a kezünk 
által átvihetjük a bennünket körülvevő tárgyakra, de pl. kézfogás által a barátunkra is.  
 
b.) Megfelelő ivóvíz 
A fertőző betegségek megelőzése szempontjából fontos, hogy csak hatóságilag bevizsgált 
vizet igyunk. 
 
c.) Kifogástalan minőségű élelmiszerek 
Csak friss, jó minőségű élelmiszereket fogyasszunk. Figyelni kell az élelmiszerek 
szavatossági idejét. Lejárt szavatosságú élelmiszer fogyasztása tilos! A romlandó 
élelmiszereket hűtve kell tárolni. Az élelmiszereket, ételeket zárható edénybe, vagy lefedve 
tároljuk. 
 
d.) Védőoltások 
A fertőző betegségek elleni küzdelem leghatékonyabb módja. A védőoltások célja, hogy a 
szervezet védekezőképességét fokozzák a kórokozókkal szemben.  
A hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján kialakított oltási rend érvényesülését  
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az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, és a fertőző betegségek és járványok 
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM 
rendelet biztosítják. 
Védőoltást lehet adni általános megelőzési célból és lehet közvetlen fertőzésveszély 
elkerülése érdekében. Az általános megelőzési célból adott oltásokat életkorhoz kötötten kell 
adni. Fontos, hogy minden abban az életkorban lévő gyermek megkapja, mert aki nem, az 
könnyen megbetegedhet. 
 
A védőoltások  
Kötelező védőoltások: 

1. Életkorhoz kötött kötelező védőoltás. 
2. Megbetegedési veszély elhárítása céljából kötelező (pl.: fertőző májgyulladás). 
3. Nemzetközi utazásokkal kapcsolatos 
4. Munkakörhöz kapcsolódó védőoltások 

 
Önkéntes jelentkezés alapján végezhető védőoltások. 
A kötelező, és az önkéntes védőoltásokról kérje a kezelőorvos, a gyermekorvos, vagy a 
védőnő tájékoztatását. 
 
e.) Nemi úton terjedő (szexuális) fertőzőbetegségek megelőzése részben eltér az előzőektől. 
Ezek megelőzésében a legfontosabbak: 

• biztonságos közösülés,  
• korai felismerés, kezelés.  
• gyakori partnercsere kerülése,  
• óvszer használata,  
• személyi higiéné betartása.  
• felelősségteljes szexuális magatartás,  
• körültekintő partnerválasztás,  
• hűség. 

 
IX.3. Mi a teendő fertőzőbetegség előfordulása esetén?  
 
Amennyiben környezetünkben fertőzőbeteg van, legfontosabb a beteg elkülönítése. 
Fertőzőbeteget TILOS közösségbe, más emberek társaságába vinni. TILOS közforgalmú 
járművön (vonat, busz, villamos) utaztatni. A higiénés előírások fokozott betartása szükséges. 
Fokozott kézfertőtlenítés, légúti betegség esetén szájmaszk használata, a személyi tisztaságra 
és a környezet tisztaságára maximálisan oda kell figyelni. Fertőző beteget ne látogassunk! 
 
Szexuális úton terjedő fertőző betegség előforduláskor ne szégyelljünk orvoshoz menni. 
Fontos a korai felismerés. A betegek személyesen, partnerükkel együtt menjenek orvoshoz A 
fertőzés fennállásáig kerüljék a szexuális érintkezést, vagy védekezzenek megfelelő 
eszközökkel (óvszer). 
 
X. Ember és környezete 
 
X.1. A civilizáció hatása az ökoszisztémára 
 
Az ember ősidőktől kezdve lakja bolygónkat. A tudomány és technika fejlődésével olyan 
környezetet fejlesztettünk, mellyel szennyezzük életünket és ételünket. Az ember 
környezetére gyakorolt hatása globális következményekkel járhatnak. A minden 
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tervszerűséget és előrelátást nélkülöző –nagy kiterjedésű– erdőirtások, mocsarak és folyók 
kiszárítása, valamint a túlzott vadászat és halászat számos állatfaj fennmaradását 
veszélyezteti. 
 
Globális ökológiai problémát jelentenek a nagyvárosok és az ember alkotta létesítmények a 
„vas és beton” épületek tömegei. A technikai fejlődés, a gépek elterjedése, a füst, a korom, 
metán és kipufogó gázok teljesen átformálták, átformálják természetes élőhelyeinket. Ismert 
és tanult tény, hogy a levegő tisztaságát elősegítik a zöldfelületek (fák, cserjék, bokrok, stb.)! 
A természetes környezetben, a mindennapi lakóépületek –életterek– környezetében a fák 
lombjai felfogják a port és más szennyező anyagokat, ezért fogalmazhatjuk úgy: „a fák levelei 
szűrőként” viselkednek. Kötelességünk vigyázni, óvni a parkok és fasorok épségét, kivágás 
esetén újratelepítésüket biztosítani! 
 
Az emberi „kapzsiság”, nem előrelátás okozta, hogy az ember többet vett el a természettől, 
mint amennyire szüksége volt. Sajnos ezzel a magatartásával az ember nemcsak a természetet 
változtatta meg maga körül, hanem saját létét is veszélybe sodorta! Aminek az a 
következménye, ha továbbra is ilyen mértékben folytatjuk környezetünk szennyezését, akkor 
a jövő nemzedéknek gyermekeinknek, unokáinknak nem tudunk egészséges gyermekkort és 
békés öregkort biztosítani! 
 
X.2. A megváltozott ökoszisztéma visszahatása az emberre 
 
Az utóbbi évek éghajlatváltozással kapcsolatos katasztrófái sokakat ráébresztett arra ,hogy az 
ember a környezetével szerves egységet alkot s minden emberi tettnek további hatásai vannak 
a jelen és jövőre is, mely világméretű problémák forrásává válik. 
A XX.-XXI. század egyik legnagyobb kihívása az egység fenntartása s annak biztosítása, 
hogy a Föld eltartó képességének határa csak elméleti fogalomként és ne gyakorlati valósággá 
váljon! 
 
A természetpusztítás nem más, mint profit (nyereség) maximálás és folytonos gazdasági 
növekedés elvárása. Az egyre nagyobb termelés, előállítás egyre több nyersanyag és 
energiahordozó (gázolaj, szén, fa, stb.) igénybevételével egyre több hulladékot, egyre több 
szemetet termel. A pénzügyi érdekek megakadályozzák a távlatos tervezést, a 
környezetpusztítás elkerülését! 
 
A környezetszennyezés az emberi társadalom környezeti elemeinek: a levegőnek, a víznek 
vagy a talajnak előnytelen összetétel változásával és minőségrombolásával járó tevékenység! 
A környezetszennyezés lehet: fizikai (pl.: zajszennyezés, hő szennyezés, fényszennyezés), 
kémiai (pl.: szennyvíz tisztítatlan bevezetése az élővizekbe, mérgező anyagok talajba 
juttatása, túlzott agrokemizálás), biológiai természetű (pl.: mesterségesen átalakított vagy 
tájidegen élőlények telepítése). 
 
XI. Az életkorral összefüggő népegészségügyi teendők 
 
XI.1. A nő-, anya-, csecsemő- és gyermek egészségvédelem 
 
a.) Legfontosabb célkitűzések a mindennapokban: 

• a kívánt terhességet elősegíteni, végig kísérni (védőnő), 
• a családon belüli biztos hely a gyermeknek (szülők, nagyszülők), 
• előteremteni a megfelelő körülményeket a baba fejlődéséhez, 
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• a gyermekkori betegségek megelőzése (védőoltások, higiéné), 
• csökkenteni a későbbi életkorok betegség kockázatát. 

 
b.) A megoldást segítő legfontosabb feladatok: 

• korai felvilágosítás, családtervezés (pl. fogamzásgátlás, szülés), 
• várandós gondozás (terhes tanácsadás!) – magzati fejlődés, fejlődési rendellenességek, 
• kötelező szűrővizsgálatok újszülött és csecsemőkorban (védőnő), 
• „a legjobb csecsemőtáplálás az anyatej” – elősegítése, 
• az időrendi védőoltások (gyermekorvos-védőnő), 
• a betegségek megelőzése csecsemőkorban (egészséges életmód). 

 
Kihez forduljon: háziorvos, védőnő, szülész-nőgyógyász szakorvos, családtervezési 
csoportok. 
 
XI.2. Gyermek-, serdülő- és ifjúsági egészségvédelem: 
 
a.) Alapvető feladatok, szülői kötelezettségek: 

• életkornak megfelelő védőoltások, 
• a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő bölcsődei, óvodai szűrővizsgálatok, 
• gyermekkori baleset megelőzés (veszélyérzet még nem teljes!), 
• korai és folyamatos dohányzás, alkohol, szenvedélybetegségek megelőzése (drog, 

játék, kártya, internet, stb.), 
• gyermek-fiatalkori szexuális felvilágosítás, akut problémák megoldása (fiatal + szülő 

+ szülész-nőgyógyász + háziorvos + védőnő) pl.: fogamzásgátlás, szexuális úton 
terjedő betegségek: AIDS, szifilisz, 

• ifjúsági-iskolai szűrővizsgálatok – minden életkorban – táplálkozás, mozgás, 
vitaminok, sport. 

 
Segítség kérhető: gyermekorvos, iskolai védőnő, iskolaorvos, pszichológus, egészségtan-
testnevelőtanár, mentálhigiénikus. 
 
b.) 0-18 évesek egészségügyi ellátása: 

• gyermek-egészségügyi alapellátás: háziorvos és házi gyermekorvos, 
• védőnői ellátás – minden életkori szakaszban, 
• szakorvosi szolgálat – beutalás alapján, 
• iskola-egészségügyi ellátás, 
• fogorvosi ellátás (iskola), 
• életkornak megfelelő – folyamatos – szűrővizsgálatok, 
• fekvőbeteg ellátás – szakorvosi konzílium. 

 
FONTOS! Figyeljünk oda! 
 
c.) 0-18 évesek halálozási okai is lehetnek: 

• Előtérbe kerültek az egészségtelen életmóddal és környezeti károsító tényezőkkel 
(dohányzás, alkohol, drog, stb.) összefüggést mutató megbetegedések: „civilizációs 
betegségek”. 

• Rossz testtartás – hanyag tartás – iskolai terhelés (?). 
• Iskolás gyermekek fizikai teherbíró képességei évről-évre romlik. 
• Magas a túlsúlyos és kifejezetten elhízott gyermekek aránya. 
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MEGJEGYZENDŐ! 
A védőnői szolgálat az egészségügyi alapellátás részeként a családok egészségének 
megőrzésére, segítésére irányuló megelőző tevékenységet, valamint a betegség 
kialakulásának, az egészségromlás megelőzése érdekében egészségfejlesztést végez! Keresd a 
területi és iskolai védőnői szolgálatot! 
 
XII. Ellátások finanszírozása: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 
szolgáltatásai 
 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár a Kormány irányítása alatt álló országos hatáskörű, 
központi államigazgatási szerv, amely a társadalombiztosítás központi hivatali szerveként az 
Egészségbiztosítási Alap kezelését végzi. 
 
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által rendszeresített nyomtatványok letölthetők az 
OEP honlapjáról: www.oep.hu  
A nyomtatványok nyomdai változatai (papíralapú) beszerezhetőek a Regionális 
Egészségbiztosítási Pénztárak (REP) megyei kirendeltségek Ügyfélszolgálatokon (Lásd: OEP 
honlap/Ügyfélszolgálatok menüpont). 
 
XII.1. Az Egészségbiztosítási Alapból támogatott ellátások 
 
1. Az egészségbiztosítás szolgáltatásaira jogosultak: (2012. január 1.-től) 
a.) Biztosítottak: A társadalombiztosítás teljes körű szolgáltatásainak igénybevételéhez 
alapvető feltétel, hogy az igénylő biztosított legyen! A biztosítottak a társadalombiztosítás 
valamennyi ellátására jogosultságot szerezhetnek. 
A biztosítást létrehozó jogviszonyban álló személyekre a társadalombiztosítás kötelező 
jelleggel – a személyek akaratától függetlenül kiterjed – kötelező járulékfizetéssel is párosul. 
A biztosítási kötelezettség általában valamilyen munkavégzésre irányuló, jövedelemszerző 
jogviszony alapján jön létre – melyet járulékfizetési kötelezettség terhel. 
 
Kik a biztosítottak:  

• alkalmazottként dolgozók pl.: közalkalmazotti és közszolgálati jogviszony, hivatalos 
nevelőszülői jogviszony, közfoglalkoztatási jogviszony, 

• baleseti-egészségügyi szolgáltatásra szerez jogosultságot a munkavállaló a következő 
esetekben: pl.: mezőgazdasági igénymunka, turisztikai igénymunka, alkalmi munka, 

• szövetkezeti tevékenységében személyesen közreműködő tagok: munkaviszony, 
megbízási vagy vállalkozói jogviszony keretében személyesen közreműködők, 

• tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulók: a 
szakképző iskolai tanuló teljes körű ellátásra jogosult – tanulószerződés alapján, 

• álláskeresési támogatásban részesülők: biztosítottnak minősül, 
• az egyéni és társas vállalkozók (ha tb. szempontjából nem kiegészítő tevékenységet 

folytatnak), 
• az egyházi személyek: ha egyházi szolgálatot teljesít, 
• mezőgazdasági őstermelők: akik kötelező jelleggel járulékot fizetnek, 
• az egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek egyéb jogviszonyok: 

bedolgozói, megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő 
vállalkozási jogviszonyban, segítő családtagként, 

• a választott tisztségviselők: 2012. január 1.-től a havi 27.900 Ft-ot elérő tiszteletdíj 
esetén pl. alapítványok, egyesületek, társasházi közösségek, kamarák, 
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• a szövetkezetek vezető tisztségviselői: a járulékalapot képező jövedelemnek minősülő 
díjazásuk eléri a minimálbér harminc százalékát, vagyis 2012. január 1.-től a havi 
27.900 Ft. 

 
 
XII.2. Ellátások betegség esetén 
 
a.) Megelőző ellátások: az egészségügyi célú prevenció a betegségek keletkezésének 
megelőzését, az egészség fenntartását, és a szervezet megedzését illetve az állapotromlás 
megakadályozását is jelenti. A prevenció célja az egészségi állapot és az életminőség javítása, 
az egészség védelme, a betegségek, sérülések megelőzése. 
 
b.) Ellátások betegség esetére – orvosi ellátás: Minden betegnek joga van – jogszabályi 
keretek között – az egészségállapota által indokolt – megfelelő, folyamatosan (napi 24 óra) 
hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz. 
 
Orvosi ellátások: 

• háziorvosi ellátás, 
• járóbeteg szakellátás (beutalás rendje!), 
• fekvőbeteg szakellátás, 
• részleges és kiegészítő térítési díj mellett igénybe vehető ellátások, 
• méltányossági alapon nyújtott orvosi ellátás, 
• várólista: folyamatos ellátás, 
• járványügyi ellátások, 
• kötelező védőoltás (kivéve a külföldre utazás esetén elrendeltek), 
• járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálat, 
• a kötelező orvosi vizsgálat, 
• a járványügyi elkülönítés, 
• a fertőző betegek szállítása, 
• azonnali ellátásra szoruló személy mentése, 
• sürgős szükség esetén ellátások. 

 
Állami költségvetésből biztosított ellátások támogatása: 

• Magyarországon lakóhellyel rendelkező várandós és gyermekágyas anya részére 
család és nővédelem, 

• vérellátás megszervezése, a vér rendelkezésre állása, 
• népegészségügyi feladatok, 
• az egészségfejlesztés, az egészségnevelés szervezése, családtervezési tanácsadás, 
• a katasztrófa – egészségügyi ellátás. 

 
FONTOS!  
A háziorvos feladata: 

• az egészséges ember számmára tanácsadás, 
• szűrővizsgálatok elvégzése, 
• a beteg ember vizsgálata, gyógykezelése, 
• kézigyógyszertár kezelése, 
• a beteg ember egészségi állapotának ellenőrzése, 
• rehabilitáció, gondozás, 
• ha szükséges beutalás az ellátórendszer magasabb szintjére (pl.: szakrendelés), 
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• a betegség keresőképtelenségének igazolása, 
• védőoltással kapcsolatos teendők, 
• fertőző betegségek bejelentése és gyógykezelés, 
• kórokozó hordozókkal kapcsolatos teendők, 
• egészségnevelés, egészségügyi felvilágosításban való részvétel. 

 
c.) Ellátások betegség esetén: betegszállítás, mentés 
Mentés az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén a mentésre 
feljogosult szervezet által végzett sürgősségi ellátás! (tömeges baleset, életveszély, sürgősségi 
ellátás, a szülészeti esemény, heveny tudatzavar). 
A Mentőszolgálat hívása mentés céljából akkor indult, ha pl.: 

• életveszély vagy annak gyanúja, 
• minden heveny, akut tünetekkel járó megbetegedés, 
• személyi sérüléssel járó baleset, 
• pszichiátriai beteg közvetlen veszélyeztető magatartás, 
• szülő nő, illetve újszülött, koraszülött esetén,  

Betegszállítás: 
• csak speciális helyzetben szállítható, 
• mozgásban korlátozott, járóképtelen, tömegközlekedésre képtelen, 
• fertőzésveszély vagy káros magatartás. 

 
d.) Utazási költségtérítés egészségbiztosítási ellátás igénybevétele kapcsán: 

• Kérelmező: betegszemély. 
• Hatáskör, eljáró szerv: lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) Kormányhivatal 

egészségbiztosítási pénztári szakigazgatás. 
• Nyomtatványok: utazási utalvány, utazási utalvány betétlapja, utazási utalvány a 

kedvezményezett hozzátartozó részére – kísérő. 
 
e.) Ellátások betegség esetére – gyógyszer: 

• A gyógyszerek forgalomba hozatala. 
• A gyógyszer rendelése. 
• A gyógyszer kiadása: a kiadás előtt a TAJ érvényességének ellenőrzése a patikában, 

gyógyszertárban. Érvényes TAJ esetén a gyógyszer kiadható! A kiadásról 
gyógyszertár gondoskodik! 

• A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatása: az egészségbiztosító által támogatott 
gyógyszerek árát a gyógyszer gyártója határozza meg, az OEP az ehhez igazodó 
támogatási összeget határoz meg. 

• Méltányosságból adható gyógyszertámogatás: egyedi esetekre tekintettel lehetőség 
van az általánosan meghatározott támogatáson felül az egyén sajátos helyzetére 
tekintettel adható. 

 
f.) Közgyógyellátás és jogosultság, nyilvántartás: 

• Hatáskörrel rendelkező ügyfélszolgálat: fővárosi vagy megyei kormányhivatal 
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv. 

• Szükséges dokumentum: háziorvosi igazolás – egyes esetekben alanyi jogon. 
Közgyógyellátás keretében igénybe vehető gyógyító ellátások: 

• gyógyszer, 
• gyógyászati segédeszközök és gyógyászati ellátás. 
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g.) Táppénz: 
• Kérelem beadása: a beteg személy munkáltatója. 
• Elbírálás: a beteg munkáltatójánál lévő kifizető hely, vagy ha az nincs, a székhely 

szerint illetékes egészségbiztosítási pénztár szakigazgatási szerve. 
• Szükséges dokumentumok: a táppénz elbírálásához szükséges igazolások. 

 
h.) Segély az egészségi állapot romlás hatásainak enyhítésére: 

• Eljárási szerv: lakóhely szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal 
egészségbiztosítási pénztár szakigazgatási szerve. 

• Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: segély kérelem. 
• - Nyomtatvány: adatlap egyszeri segélyigényléshez. 
• Orvosi igazolás a biztosított gyógyszerköltségéről. 

 
i.) Rehabilitáció céljából igénybe vehető egészségügyi ellátások: az orvosi rehabilitáció az 
egészségügyi ellátórendszer része! A biztosított az orvosi rehabilitáció keretében jogosult az 
orvos előírása szerinti vizsgálatra, gyógykezelésre, gyógyászati ellátásra. 

• A gyógyászati ellátások (gyógyfürdői ellátások). 
• A gyógyászati ellátások rendelése. 
• Gyógyászati ellátás, kúra keretében. 
• A gyógyászati ellátás igénybevétele. 
• Szanatóriumi ellátás. 
• A szanatóriumi beutalás. 
• Támogatott szanatóriumi szolgáltatások. 

 
j.) Otthoni szakápolás, otthoni hospice szolgáltatás:az otthoni szakápolás a beteg otthonában 
vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosa rendelésére, szakképzett ápoló által végzett 
tevékenység. 

• Az otthoni hospice ellátás: a haldokló beteg gondozásának célja a hosszú lefolyású, 
halálhoz vezető betegségben szenvedő személy testi, lelki ápolása, gondozása, 
életminőségének javítása, szenvedéseinek enyhítése és emberi méltóságának halálig 
való megőrzése. Szakorvos kérelemre, klinikai onkológus vagy szakorvos javaslata 
alapján a háziorvos rendelheti el. 

 
k.) Fogászati ellátás: a fogászati ellátás keretében a fogorvos asszisztense segítségével 
biztosítja az egészségügyi ellátást a hozzá forduló beteg számára. A fogorvosi szolgálat 
területi ellátási kötelezettséggel szervezett felnőtt és/vagy gyermek ellátásban. 
 
Támogatott fogászati ellátások: 

• sürgősségi ellátás, 
• szűrővizsgálat (18 éven felül – évente egyszer), 
• szakorvosi beutalás alapján góc kutatás, 
• szájbetegség kezelése, 
• fogmegtartó kezelés, 
• fogsebészeti ellátás, 
• fogkő eltávolítás, 
• ínyelváltozások kezelése. 
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l.) Baleseti ellátások: a baleset az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a 
sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és 
sérülést, mérgezést vagy más testi-lelki egészségkárosodást illetve halált okoz! 

• Üzemi baleset: a foglalkozás körében végzett munka közben vagy azzal 
összefüggésben éri vagy „munkába menet-jövet” összefüggő úti baleset. 

• Foglalkozási megbetegedés: amely a biztosított foglalkozásának különös veszélye 
folytán keletkezett – általában egészségi állapotromlás. 

 
 
XII.3. Gyermekvállalás támogatása 
 
a.) Anyatej és tápszer ellátás 
Anyatej ellátás: az egészségbiztosítás természetbeni ellátása, a csecsemőnek járó 
egészségügyi szolgáltatás. Az orvos vényen rendeli meghatározott esetekben. 
Tápszer árához nyújtott egészségbiztosítási támogatás: a babák részére tb. támogatással 
felírható tápszer úgynevezett különleges táplálkozási igényt kielégítő, élelmiszernek minősül 
és az anyatej helyettesítésére, pótlására, kiegészítésére szolgál. Az orvos a szakmai szabályok 
szerint felírja a tápszert! 
 
b.) Terhességi-gyermekágyi segély  
A kérelem beadására az anya munkáltatója vagy az illetékes megyei (fővárosi) 
kormányhivatal egészségbiztosítási szerve jogosult. Az jogosult, aki a szülést megelőző két 
éven belül 365 napon biztosított volt, és egyéb feltételeknek is megfelel! A terhességi-
gyermekágyi segély a jövedelem napi átlagának 70 %-a. 
 
c.) Gyermekgondozási díj  
A kérelem beadása: a jogosult szülő munkáltatója, székhelye szerint illetékes megyei 
(fővárosi) kormányhivatal egészségbiztosítási pénztár szakigazgatási szerve. Az 
ügyintézéshez szükséges dokumentumok gyed igénylés. 
 
Ki jogosult a gyed-re? 

• A biztosított, a gyermek anyja, ha a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át 
biztosított volt. 

• A biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését megelőzően két éven belül 
365 napon át biztosított volt. 

További feltétel, hogy a díjkérelmező személy a gyermeket saját háztartásában nevelje. 
 
d.) Gyermekápolási táppénz 
A gyermekápolási táppénz: akkor igényelhető, ha a biztosított szülő, gyermeke betegsége 
miatt nem tudja munkáját ellátni 
Kérelem beadása: a beteg gyermek szülőjének munkáltatója, egyéni vállalkozó: székhely 
szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási 
szerv. 
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: a táppénz elbírálásához szükséges igazolások. 
Nyomtatványok: „Nyilatkozat a gyermekápolási táppénz megállapításához”, egyéb a táppénz 
megállapításához szükséges nyomtatványok. 
A gyermekápolási táppénz: akkor igényelhető, ha a biztosított szülő, gyermeke betegsége 
miatt nem tudja munkáját ellátni. 
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FONTOS! 
(OEP) Országos Egészségbiztosítási Pénztár lakossági oldalak elérhetősége: www.oep.hu 
 
XII.4. Nyomtatványok 
 
a.) Nyomtatványok biztosítottak részére: (2012. február 1. állapot) 

• Nyilatkozat és Változás bejelentés a terhesség-gyermekágyi segélyben és 
gyermekgondozási díjban részesülők 2012. évi adó változások ellentételezésére 
szolgáló jövedelempótlékának igénybevételéhez. 

• Igazolás vérszerinti/örökbefogadó apa terhességi gyermekágyi segély igényléséhez. 
• Igénylőlap európai egészségbiztosítási kártyához. 
• Adatlap tartozásról szóló hatósági bizonyítvány kiadásához természetes személy 

részére. 
• Igénybejelentés gyermekgondozási díjra (GYED) 
• Nyilatkozat a gyermekápolási táppénz megállapításához. 
• Nyilatkozat a terhesség-gyermekágyi segély megállapításához. 

 
b.) Nyomtatványok természetes személyeknek 

• Egyéni bejelentés alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosultak „Bejelentő lapja”. 
• Nyomtatványok a társadalombiztosítás által méltányosságból adható egyszeri 

segélykérelemhez. 
 
c.) Nyomtatványok egészségügyi szolgáltatók részére 

• Orvosi javaslat az otthoni szakápolás vizitszám meghosszabbításának 
engedélyezéséhez. 

• Szakápolást elrendelő lap. 
 
d.) Nyomtatványok foglalkoztatók részére 

• Nyilatkozat a gyermekápolási táppénz megállapításához. 
• Nyilatkozat a terhesség-gyermekágyi segély megállapításához. 
• Üzemi baleseti jegyzőkönyv. 
• Munkabaleseti jegyzőkönyv. 
• Kiküldetés, illetve az önálló vállalkozói tevékenység meghosszabbítása. 

 
e.) Nyomtatványok kifizetőhelyek részére 

• GYED folytatólagos igénylésére vonatkozó igazolás. 
 
FONTOS!  
2011. január 1.-től a hajléktalan személyekről az egészségbiztosítási szervnek bejelentést 
tesznek az alábbi intézmények vezetői:  
a. hajléktalanok otthona, 
b. hajléktalanok átmeneti szállása, 
c. hajléktalanok rehabilitációs intézménye, 
d. hajléktalanok éjjeli menedékhelye, 
e. hajléktalanok nappali melegedője. 
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f) Nyomtatványok méltányossági kérelemhez 
„Az egészségbiztosító méltányosságból a kirótt kamatot, késedelmi pótlékot - jogalap nélkül 
igénybevett ellátás visszatérítése – illetve mulasztási bírságot mérsékelheti, vagy részlefizetést 
engedélyezhet!” (Eb tv. 72 § 1-2) 
 
 
Adatlap magánszemély részére 
 
Megjegyzés: Valamennyi nyomtatvány az Internetről ingyenesen tölthetők le, az 
ügyfélszolgálatokon térítés ellenében vásárolhatók meg! 
FONTOS TUDNIVALÓ! A kitöltött nyomtatvány minden oldalát alá kell írni! 
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Népegészségügy 
 

Kidolgozott óravázlatok 
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1. óra 
Az egészségtudomány és a népegészségtan 

 
Nevelési cél: 

Megismertetni az egészségtudomány és a népegészségtan fontosabb 
alapfogalmait, funkcióit. 

 A népegészségtan céljának meghatározása. 
 Az egészség és a betegség fogalmi meghatározásának megismertetése. 
 Az egészségfejlesztés eszmerendszerének elfogadtatása 
 
Eszközök: 

• szemléltető eszközök:képek, brosúrák 
• feladatlapok, tesztek 
• flipchart tábla 
• labda, bábok, klf. játékok 

 
Módszerek: 

• interaktív előadás 
• ötletbörze 
• kiscsoportos munka 

Bevezetés: az egészségtudománnyal és a népegészségtannal való foglalkozás 
fontossága. 
 
A magyar lakosság egészségi állapotában, messze elmarad szinte valamennyi egészségmutató 
tekintetében az Európai Unió más országaitól. A sok embert érintő megélhetési gondok, az 
erkölcsi válság, a környezet tudatos magatartás hiánya, az egészségtelen életmód folyamatos 
rombolást okoz. A népegészség javítása, az egészségmegőrzése és fejlesztése, a 
megbetegedési és halálozása statisztikák pozitív irányú elmozdulása közös ügyünk.  
 
Egészségtudomány  

Az egészségtudomány fogalma 
Az egészségtudomány funkciói 

 
Népegészségtan 
A népegészségtan története 

A népegészségtan területei: 
• Járványtan 
• Munkaegészségtan 
• Élelmezés- és táplálkozás-egészségtan 
• Környezet-egészségtan 
• Társadalom-egészségtan 

A népegészségtan célja  
• a betegségek megelőzése, az élettartam meghosszabbítása,  
• az egészség előmozdítása, az egészég megőrzése és fejlesztése az egész 

népesség körében,  
• a lakosság mozgósítása egészsége védelme érdekében. 

Az egészség-betegség fogalma  
Egészségfejlesztés  
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2. óra 
Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban 

 
Nevelési cél: Megismertetni az Európai Unió intézményeit, az Eu népegészségügyi és 

egészségfejlesztési politikáját. 
 Megismertetni az Eu Népegészségügyi Stratégiáját. 
 A Népegészségügyi Program Eu 2007-2013. 
 
Eszközök: 

• szemléltető eszközök: Eu térkép, képek, fotók, brosúrák 
• videó vetítés 
• internetes felvételek 

 
Módszerek: 

• hozott ismeretek felhasználása 
• új ismeretek átadása 
• résztvevői aktivitás 
• demokratizmus 
• konzultáció – vita 

 
Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban 
 
1. Az Eu intézményei: 

• Európai Bizottság 
• Európai Tanács 
• Európai Parlament 

2. Európai szerződés: (Amszterdam 997) akció program főbb területei: 
• AIDS 
• Droghasználat 
• rák 
• egészségellenőrzés 
•  ritka járványok 

3. Eu Népegészségügyi Stratégia (2006. év): 
• az egészségbeli egyenlőtlenségek csökkentése, 
• az egészségügyi ellátás javítása, 
• az egészség és szakpolitikák közötti kapcsolatok erősítése. 

4. Népegészségügyi Program három fő témaköre: 
• egészség információ javítása, 
• egészséget veszélyeztető tényezők előtérbe kerülése, 
• az egészséget befolyásoló tényezők. 

5. Népegészségügyi Program Eu (2007-2013) három fő célkitűzése: 
• a lakosság egészségbiztosítása, 
• az egészségügy támogatása, 
• az egészség tudás és terjesztése. 
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3. óra: 
Magyarország Alaptörvénye XX. cikk (1) „Mindenkinek joga van testi és lelki 

egészségének megőrzéséhez 
 
 
Nevelési cél: Megismertetni az Alaptörvény főbb gondolatait, szellemiségét a XX. 

cikk értelmét, gyakorlati jelentését. 
 Betekintést nyerni a magyar népegészségügy szervezeti rendszerébe. 
 Megismerni a népegészségügyi rendszerfeladatkörét. 
 
Eszközök: 

• Az laptörvény bemutatása, eszmeiségének megismertetése – egy-egy 
cikk bemutatása. 

• Népegészségügyi szervezeti rendszer táblázati bemutatása. 
 

Módszerek: 
• A résztvevők korábbi ismereteire támaszkodás. 
• Fogalmak tisztázása. 
• Kérdés-felelet módszer. 
• Kérdezve- kifejtő módszer. 
• Konzultáció – vita. 
• Demokratikus módszerek. 

 
Magyarország Alaptörvénye – a magyar népegészségügy rendszere 
 
1. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ):  

• Országos Tisztiorvosi Hálózat (OTH) 
• Országos Intézetek 
 

2. A népegészségügyi szervezetrendszer feladatköre, feladatai: 
• közegészségügyi biztonság, 
• járványügyi felügyelet, 
• egészségfejlesztés, egészségvédelem, egészségnevelés, 

egészségmegőrzés, 
• egészségügyi igazgatás (dokumentumok kiadása). 
 

3. Népegészségügyi tevékenységek: 
• lakosság egészségügyi állapotvizsgálata, 
• fertőző és nem fertőző betegségek nyilvántartása 
• járványtani elemzések, 
• közegészségügyi ártalmak megelőzése, 
• a légszennyezettség határértékeinek mérése, 
• az emberi használatra szolgáló vizek közegészségügye, 
• a szilárd és folyékony települési hulladékok közegészségügye, 
• zaj és rezgés határértékek. 
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4. óra 
Epidemiológia 

 
Nevelési cél:  
 Megismertetni az epidemiológia fogalmát, a járványtan és az 

epidemiológia fogalma közti különbség érzékeltetése. 
 Magyarország egészségügyi helyzetének megismertetése. 
 A betegségek korai felismerése módszereinek elfogadtatása. 
. 
Eszközök: 

• szemléltető eszközök: képek, brosúrák 
• feladatlapok, tesztek 
• flipchart tábla 
• labda, bábok, klf. játékok 

 
Módszerek: 

• interaktív előadás 
• ötletbörze 
• kiscsoportos munka 

 
Epidemiológia 
 

Fogalmi meghatározás 
 
Vezető halálokok: 

szív- és érrendszeri betegségek, 
daganatos betegségek, 
emésztőszervi betegségek, 
légzőszervi betegségek,  
külső okok (baleset, öngyilkosság). 
 

Szűrővizsgálatok: 
 célja, 
 védőoltások fajtái. 
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5.óra 
Nem fertőző betegségek 

 
 

Nevelési cél: 
Megismertetni a nem fertőző betegség fogalmát. 

 Ismerjék a leggyakrabban előforduló nem fertőző betegségeket és azok 
okait a megelőzés lehetőségeit és ezeket képesek legyenek alkalmazni. 

 
Eszközök: 

• szemléltető eszközök: képek, brosúrák 
• feladatlapok, tesztek 
• flipchart tábla 
• labda, bábok, klf. játékok 

 
Módszerek: 

• interaktív előadás 
• ötletbörze 
• kiscsoportos munka 
• helyzetgyakorlatok 

 
Nem fertőző betegségek 
 

Fogalmi meghatározás: tömegesen előforduló népbetegségek. 
 

Hazánkban leggyakrabban előforduló nem fertőző betegségek és okai: 
• Szív- és érrendszeri megbetegedések 
• Daganatos betegségek 
• Mentális betegségek 
• Cukorbetegség 
• Idült májbetegségek 
• Krónikus légzőszervi megbetegedések  

 
Megelőzés lehetőségei  
Az életmód és összetevői:  
• az anyagi helyzet, 
• az iskolázottsági szint, 
• a lakókörnyezet, 
• a lakásviszonyok, 
• a szabadidő eltöltése, 
• mozgás, sport, 
• a táplálkozási szokások, 
• társas támogatási háló, 
• a hagyományok. 
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6. óra 
Fertőző betegségek 

 
Nevelési cél: 

Megismertetni a fertőző betegség fogalmát. 
 Ismerjék a leggyakrabban előforduló fertőző betegségeket és azok okait a 

megelőzés lehetőségeit és ezeket képesek legyenek alkalmazni. 
Eszközök: 

• szemléltető eszközök: képek, brosúrák 
• feladatlapok, tesztek 
• flipchart tábla 
• labda, bábok, klf. játékok 

Módszerek: 
• interaktív előadás 
• ötletbörze 
• kiscsoportos munka 
• helyzetgyakorlatok 

 
Fertőző betegségek 
Fogalmi meghatározás: azokat a betegségeket nevezzük fertőző betegségnek, melyeket 
valamilyen fertőző mikroorganizmus okoz, közvetlenül, vagy valamilyen közvetítő közeg 
útján terjed. Terjedhet emberről-emberre, emberről-állatra, állatról-emberre, állatról-állatra.  
 
Hazánkban leggyakrabban előforduló fertőző betegségek és okai 
 

Fertőző betegségek előfordulása:  
• Elszórtan fordulnak elő, csak néhány eset jelenik meg, időben és térben 

elkülönülnek. 
• Egyszerre, adott helyen és adott időben nagyszámú megbetegedés fordul 

elő. Ebben az esetben beszélünk járványról. 
• Előfordul, hogy egy adott földrajzi területen egy betegség tartóssá válik. 
• Bizonyos fertőző betegségek évszakhoz kötötten jelennek meg. 

 
A fertőző betegségeket csoportosítása: 

•••• gyomor, bélcsatornán át terjedő fertőzések, 
•••• légúti fertőzések (cseppinfekció), 
•••• kültakarón (bőr, nyálkahártya) átterjedő betegségek, 
•••• nemi betegségek, 
•••• gyógyintézetekben előforduló fertőzések, 
•••• állatról-emberre terjedő betegségek. 

 
       Megelőzés lehetőségei: 

� higiénés viszonyok javítása, 
� szemét-, hulladékkezelés, 
� személyi higiéne, 
� megfelelő ivóvíz, 
� kifogástalan minőségű élelmiszerek, 
� védőoltások. 

Teendők fertőzőbetegség előfordulása esetén 
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7. óra 
Ember és környezete, életkorral összefüggő népegészségügyi teendők 

 
Nevelési cél: Megismertetni a civilizáció természetre gyakorolt hatását. 
 Tudatosítani a megváltozott természet következményeit az emberre. 
 Betekintést nyújtani a nő – anya – csecsemő és gyermek 

egészségvédelembe. 
 Ismereteket nyújtani a serdülő és ifjúsági egészségvédelem alapjaiba. 
 
Felhasznált eszközök: 

• filmek, videók, színes fotók a természet megóvása – az emberi 
pusztítás köréből, 

• plakátok, ismertetők, leporellók az anyavédelem köréből, 
• statisztikák a gyermek-ifjúsági egészségvédelemmel kapcsolatban. 

 
Módszerek: 

• saját tapasztalatok, ismeretek, film emlékek felelevenítése, korábbi 
ismeretek beépítése a téma kifejtésébe 

• résztvevői aktivitás 
• vita 
• konzultáció – megállapítások közös összegezése 

 
Ember és környezete, életkorral összefüggő népegészségügyi teendők 
 
1. A tudomány és technikai fejlődés hatásai a környezetre: 

• globális következmények (erdők kiirtása, mocsarak lecsapolása, stb.) 
• az ember alkotta „építmények” – nagyvárosok (beton) 
• technikai fejlődés (füst, korom, stb.) 
• az emberi „kapzsiság” hatásai 

2. Az utóbbi évek éghajlatváltozással járó katasztrófák:  
• a Föld eltartó erejének megtartása 
• gazdasági növekedés – hulladék, szemét növekedés 
• felmelegedés – éghajlati változások – ember – növény - állat 
• környezet szennyezés (víz, talaj, stb.) 

3. A nő – anya – csecsemő – gyermek egészségvédelem: 
• korai felvilágosítás, 
• terhesség figyelemmel kísérése, 
• újszülött kötelező szűrővizsgálatok, 
• védőoltások, 
• baleset megelőzés, 
• dohányzás, alkohol, szenvedélybetegségek megelőzése, 
• szexuális úton terjedő betegségek: AIDS, szifilisz. 

4. Serdülő és ifjúkorú egészségvédelem: 
• iskola-egészségügyi ellátás, 
• szakorvosi szolgálat, 
• fogorvosi ellátás, 
• egészséges életmód, 
• testtartás – civilizációs betegségek. 
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8. óra 
Ellátások finanszírozása: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) szolgáltatásai: 

 
 
Nevelési cél: Megismertetni az egészségbiztosítási alapból támogatott ellátásokat. 
 Ismertetni a biztosítottak körét, feltételeit. 
 Betekintést nyújtani az ellátások köréről. 
 Ismertetni a legfontosabb ellátásokat betegségek esetén. 
 Betekintést nyújtani a közgyógyellátás követelményeibe, jogosultság 

kérdései, táppénz. 
 Gyermekvállalási támogatások kérdései. 
 Bemutatni a nyomtatványok körét és előírásait. 
 
Felhasznált eszközök: 

• táblázatok, statisztikák, kimutatások 
• a legfontosabb nyomtatványok bemutatása 

 
Módszerek: 

- a résztvevők korábbi tudására, gyakorlati tapasztalataira építés 
- esetismertetés 
- vita, interaktivitás 
- demokratizmus 
- konzultáció – összegezés 

 
Ellátások finanszírozása: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 
szolgáltatásai 
 
1. Egészségbiztosítási Alapból támogatott ellátások: 

- biztosítottak köre – feltételei, 
- ellátások betegség esetén, 
- orvosi ellátások, 
- mentőszolgálat – betegszállítás. 

2. Betegellátás – gyógyszerellátás: 
- gyógyszer rendelése – kiadása, 
- közgyógyellátásra jogosultság, 
- gyógyászati ellátások, 
- rehabilitáció céljából igénybe vett ellátások. 

3. Egyéb ellátások: 
- otthoni szakápolás, otthoni hospice ellátás, 
- baleseti ellátás, 
- üzemi balesetek, 
- nyomtatványok használata. 
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V.  
HÁZTARTÁSI 
ISMERETEK  
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1. Háztartásvezetés - Konyha 

1.1. A legfontosabb háztartási teendők lényege, jellemzői 

Manapság mindenki tudja, hogy a házimunkák nagy része csak akkor látványos, ha nincs 
elvégezve. Háztartási teendőink: bevásárlás, főzés, mosogatás, felmosás, takarítás, mosás, 
gyermekeink nevelése, idősek gondozása, javítások, kerti munkák. Nagyon időigényes 
feladat, ami azt jelenti, hogy energiánkat és időnket körültekintően be kell osztanunk, hogyha 
megfelelően el akarjuk végezni ezeket a munkákat. Régen a főzés-sütés és  
háztartásvezetéssel kapcsolatos teendő jóval fárasztóbb volt, mint napjainkban, feladatot 
(gépek hiányában) kézi erővel kellett elvégezni. Ezzel szemben ma már a házimunkákat 
korszerű edények, eszközök, gépek segítik, ha átgondoltan használjuk ezeket. Élelmiszereink 
előkészítettsége is sokat fejlődött és ez is segít mindennapjainkban (gyorsfagyasztott, félkész 
vagy kész ételek, tisztított zöldségek). 

Különféle késztészták, péksütemények, kenyerek hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy 
minél egészségesebben és kényelmesebben élhessünk, kevesebbet legyünk a tűzhelynél és 
minél több időt töltsünk családunkkal, gyerekeinkkel, szüleinkkel. Mindehhez hozzájárulnak a 
szinte minden háztartásban már könnyen megvehető és már nem túl drága berendezések és 
gépek(tűzhelyek, hűtőszekrények, fagyasztószekrények, mosógépek, melyek centrifugáznak is 
és az elengedhetetlen porszívó mely rengeteget segít a takarításban). Napjaink találmánya a 
mikrohullámú sütő, ami igazán röviddé teszi a felmelegítés, főzés, grillezés folyamatát, bár 
szakemberek szerint gyakori használata veszélyes lehet a sugárzás miatt. Egy jól gazdálkodó, 
pénzét beosztó családnál már ezek a gépek nagyban segítik a háziasszony munkáját. Igaz a 
korszerű eszközök megjelenésével nem tűnt el életünkből a nehéz, de szép és sokszor örömöt 
okozó háztartási munkák közül egyik sem, de a folyamatok leegyszerűsödtek és az időtényező 
sokkal rövidebb lett mindezek igénybevételével. 

 
1.2. A háztartási teendők megosztása a családban 

A háztartást olyan kisüzemnek tekintjük, ahol a szolgáltatások tömegét kell elvégeznünk  
1. Főzés 
2. Mosás 
3. Takarítás 
4. Mosogatás 
5. Bevásárlás 
6. Ház körüli feladatok, javítások 
7. Gyerekek nevelése, öregek gondozása 

Ennyiféle tevékenység napi 8 órai munka és 1-2 óra közlekedés mellett egy személy számára 
elviselhetetlen megterhelés. Ezért elkerülhetetlen a család minden egyes tagjának tartós és 
önkéntes részvétele a családellátó feladatokban. 
A háztartási teendőket éppen olyan fontos az életre készülő gyermekeknek megtanítani, mint 
a szakma vagy hivatás választásához szükséges ismereteket. Sok minden bizonytalan az 
életben, de az, hogy háztartása minden gyermeknek lesz, az biztosra vehető. A 
munkamegosztás fontos segítői a gyarapodó háztartási gépek. Ezekkel a gépekkel ellátandó 
feladatokat tartósan átveheti a felnőtt férfi és a gyermekek is.   
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Téves az hit, hogy a férfiak nem értenek a házimunkákhoz. Dehogynem, csak nem 
gyakorolják. A gyermekeink iskolai kötelezettségeinek jó teljesítését nem rontja, ha naponta 
valamilyen háztartási teendőt is el kell végezniük, sőt pihentető kikapcsolódást is okoz. 
A háztartási munkában való részvétel nemcsak közös, de egyéni érdek is. A család élete 
könnyebbé válik, ha mindenkinek feladata van. Ugyanakkor a gyermekek nagyobb 
megterhelés nélkül szereznek olyan ismereteket, amelyeket máshol nem tudnak elsajátítani.  

Nem állíthatjuk, hogy a háztartási munkák, azok közé tartoznak, amelyeket az emberek 
szívesen végeznek. De azt állíthatjuk, hogy belátható időn belül ez alól a munka alól 
egyikünket sem szabadítják fel majd a mindent elvégző robotok. Be kell rendezkednünk a 
gépek kezelésére és az egyszerűbb munkák elvégzésére. Ez pedig csak megosztva képzelhető 
el, hiszen az idő és az emberek ereje igen korlátozott. 
 
1.3. A bevásárlás jelentősége, a pénz szerepe, hogyan osszuk be bevételeinket 

Az, hogy havonta vagy hetente mennyi pénzt költhetünk élelmiszerekre, illetve vegyi árukra 
elsősorban a pénztárcánk határozza meg. Mielőtt elindulunk vásárolni jó néhány kérdést 
tisztáznunk kell:  

• mennyi az az összeg, amit gond nélkül elkölthetünk 
• hány napra vásárolunk  
• alapvető szükségleteinket vagy egyéb szükségleteinket akarjuk kielégíteni 
• mi maradt a hűtőszekrényben, illetve a kamrában, esetleg a fagyasztónkban 
• miket írjunk fel a bevásárló-listánkra (ne felejtsük el csak a felírt árukra 

csináltunk költségvetést)  

Igaz, hogy recept nem létezik arra vonatkozóan, hogy mennyit tudunk megtakarítani az 
észszerű bevásárlással, de szakemberek rájöttek arra, hogy bevásárlási lista nélkül 15%-20%-
kal többet költünk, mintha átgondoltan vásárolunk. Soha ne felejtsük, hogy a hónap végén is 
kell ennünk, és nem kérhetünk kölcsön minden egyes rosszul tervezett bevásárlás után. A heti 
vásárlás talán a legjobb módszer, mert így nem teljesen fogyunk ki a nyersanyagokból és a 
pénz szempontjából is jobban követhetjük kiadásainkat. 
Minden hónap kicsit más, a bevásárlás szempontjából, hiszen az évszakok váltakozása miatt 
az étkezésünk is változik mást eszünk mind mennyiségben és minőségben is télen vagy 
nyáron. Az a háziasszony, aki évek óta figyeli és beosztja bevételi forrásait, már tudja mi az 
az összeg, melyet elkölthet havonta élelmiszerre. Jó tanácsok: Igaz ennünk naponta kell, de 
nem mindegy, hogy mennyiért szerezzük be! Sokszor nagyon jó minőségű élelmiszereket 
kaphatunk jóval kevesebbért, mert figyeltük az áruházak akcióit!  Ha tehetjük: liszt, cukor, só 
olaj és ehhez hasonló élelmiszer anyagokat szerezzük be nagyobb tételben, mert így jóval 
olcsóbban kijöhetünk. 
  
Ne felejtsük el, hogy amikor tervezzük havi étkezési kiadásainkat, bevételeink több mint felét 
(a család nagysága is számít) félre kell tennünk, hiszen az élelmiszerek mellett vegyi árukat és 
egyéb konyhai dolgokat is kell vennünk rendszeresen. 
 
1.4. A konyha, mint otthoni munkahely és életünk fontos helyisége 

Otthoni munkahelyeink közül a konyhában dolgozunk a legtöbbet. Itt készítjük elő az 
ételeket, sütünk-főzünk, terítünk, mosogatunk, felmosunk. Az utóbbi évtizedekben a városi 
panellakások konyháit elég kisméretűre tervezték, de vidéken még mindig az a szokás, hogy a 
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konyhában tölti a család szabadideje nagy részét, hiszen az étkezés utáni beszélgetések a 
család találkozása ott történik. 

A konyha alapfunkciója: az ételek elkészítési és elfogyasztási helye, ezen felül az ezekhez 
szükséges eszközök tárolási helye is. Manapság a lakótelepi lakások konyháiban csak az a 
személy fér el, aki ott dolgozik és az étel elfogyasztása étkezőben vagy nappaliban, illetve 
lakószobában történik. Ennek nagy hátránya van: a háziasszony elszigetelt a család tagjaitól 
és az ételek valamit az edények szállítgatása a helyiségek között fáradtságos és 
balesetveszélyes. A jobb lehetőség az, amikor családi háznál figyelembe vehetjük a 
háziasszony és családja igényeit is. Ha az alapterület nagyobb, akkor az étkezőhely is lehet a 
konyhában, esetleg a nappali és konyha közelebb kerülhet egymáshoz.   
 
1.5. A konyha berendezése, felszerelése, eszközök, melyek segítik a háztartásvezetést 

 
A konyha kialakításánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:  

• jól szellőztethető legyen (szagok, pára elvezetése, a friss levegő beáramlásának 
biztosítása) 

• hideg- meleg víz 
• jó megvilágítás ( természetes fény a legjobb) 
• elektromos hálózat ( gépek miatt biztonságos aljzatok) 
• szükségszerűen leülési lehetőség biztosítása 
• a bútorok a falak mentén helyezkedjenek el, hogy könnyebb legyen a hozzáférhetőség 
• a berendezési tárgyakat (tűzhely-munkaasztal-mosogató) úgy helyezzük el, hogy a 

lehető legkevesebbet járkáljunk. 
• a legtöbbet használatos eszközök legyenek legközelebb munkánk során a kezünkhöz 
• törekedjünk bútoraink egyező méretére főleg magasságukban, hogy minél kevésbé 

fárasztóak legyenek mozdulataink 
• hűtőt vagy bármilyen elektromos gépet biztonságosan helyezzünk el, hogy könnyebb 

legyen takarításuk, karbantartásuk 

Ne felejtsük el, ha háztartást vezetünk a legalapvetőbb  eszközöket szerezzük be leg-először és 
csak azután vegyünk kevésbé hasznos a mindennapokban nem használatos eszközöket! 

Alapfelszerelések: edények, evőeszközök, tányérok, vágódeszkák, tálcák, törölgető ruhák, 
szemetesvödör, tölcsérek, konzervbontó, kések, fakanalak, szedőkanalak-tálalásnál tölcsérek, 
poharak, tea- esetleg kávéfőző, csészék, kannák, üvegek, tálak, melyekben a kész-ételeket 
tárolhatjuk, szalvéták, terítők stb. 
 
Természetesen, amikor háztartásunkat beindítjuk, előbb-utóbb kiderül majd, mi hiányzik a 
mindennapok munkájához és nem is szükségszerű egyszerre mindent beszereznünk, hiszen 
néhány egyszerű eszköz elegendő ahhoz, hogy finom ételeket készítsünk.  
 
Ha megfelelően helyezzük el a konyhai gépeket, berendezéseket, eszközöket örömmel 
tartózkodunk majd konyhánkban, hiszen könnyebben, gyorsabban, kényelmesebben főzhetünk, 
süthetünk, teríthetünk, és végül mosogathatunk, takaríthatunk. 
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1. 6. Ételhigiénia jelentősége 

Az ételfertőzések elkerülése és az élelmiszerek tápanyagainak megőrzése érdekében fontos 
követelmény a higiéniai szabályok betartása. 

Legfontosabbak: (Konyhahigiénia) 

• az élelmiszereket csak tiszta felületre tegyük! 
• a munka közben keletkezett szennyeződéseket gyorsan távolítsuk el, piszkos késekre 

könnyen rátapadhatnak a baktériumok, s így terjednek 
• amíg az ételek főnek a felhalmozódott edényeket mosogassuk el! 
• a konyhai hulladékok kellemetlen szagokat okoznak, ezért ne tartsuk sokáig a 

konyhában! 
• a szemetes vödröt fertőtlenítsük! 
• tiszta kézzel és ruhában dolgozzunk hajunkat, kössük össze, illetve be 
• gyakran szelőztessünk! 

Legfontosabbak:(Ételhigiénia) 

• friss élelmiszert használjunk! 
• az élelmiszeranyagokat darabolás előtt mossuk meg! 
• a vágott vagy reszelt anyagokat felhasználásig fedjük le! 
• az ételt hidegen tároljuk! 
• alumínium edényben ne tároljunk ételt még hűtőszekrényben sem! 

Helyes tárolás a hűtőszekrényben: 

• alul helyezzük el a zöldségféléket, hogy ne szennyezzük a többi élelmiszert! 
• a húsféléket –felvágottakat gondosan csomagoljuk be, nehogy levük rácsorogjon más 

élelmiszerekre 
• az edényeket mindig fedjük le! 
• Az ételmaradékokat alulról-felfelé haladva helyezzük el! 
• a felső polcon tároljuk a tejtermékeket! 
• a hűtőajtó e célra kialakított rekeszeibe tegyük az italokat és a tojást! 
• mélyhűtött termékeket csak a mélyhűtő rekeszeibe tegyük! 

Tartsuk szem előtt a következő szabályokat: 

• a kedvezőtlen változások csökkentik az élelmiszerek értékét, romlás során az 
élelmiszer fogyasztásra alkalmatlanná válik 

• az élelmiszer-kártevők anyagcsere termékeikkel szennyezik az élelmiszereket  
• legyek, csótányok olyan szennyeződéseket juttatnak az élelmiszerekbe vagy ételekbe, 

melyek betegségeket vagy járványt okozhatnak 
• a rágcsálók undorkeltővé teszik élelmiszereinket, és fertőzést okozhatnak 
• tartósított élelmiszereknél győződjünk meg arról, hogy a szavatossági idő nem jár-e le! 
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1. 7. Az ételkészítés legegyszerűbb technikai módszerei 
 
Az ételkészítés folyamatának első lépése a felkészülés: 

• az étel megtervezése 
• a hozzávalók számbavétele 
• az otthoni készletek megvizsgálása 
• a bevásárlás (megtervezése, megszervezése, végrehajtása) 

 
A gondos háziasszony általában megkérdezi a család tagjait, mielőtt eltervezi az étrendet. 
Ha egy családban rendszeresen főznek, akkor más a helyzet, mintha csak hét végén kell 
bőségesebb ételt készíteni. Ha mindennapra kell meleg ételt főzni a család számára, akkor 
általában egy hétre megtervezzük, hányszor legyen hús, főzelék, rizs stb. 
 
Az ételkészítés következő lépése a hozzávalók előkészítése:  

• tisztítás, 
• aprítás, 
• darabolás 

 
A tisztítás célja a külső, szennyezett héj eltávolítása, az ehetetlen részek kiválasztása. A 
tisztítás eszközei a különféle kések. Nagyon fontos, hogy könnyebb a munka éles késsel, de 
veszélyesebb is. Ne felejtsük el, hogy a recézett késeket nem kell újra élezni! 
Az aprítás célja:nagy felület létrehozása, hogy az íz anyagok kioldódjanak, illetve a kisebb 
darabok gyorsabban megpuhuljanak, így emészthetőbbé válnak. 
Az aprítás eszközei: kések, reszelők, szeletelők, darálók, őrlők. 
 
A tisztítás és aprítás után következik az étel tényleges elkészítése 
Az ételkészítés alapeljárásai a következők: 

• főzés:  
- bő vízben forráspontig hevítjük az ételt, majd a lángot mérsékeljük, amíg megpuhul az 

étel: pl.: levesek 

• párolás: 
- kevés zsiradékban vagy olajon vagy, kevés lével készítjük puhára az ételt. pl. zöldségek, 

pörköltek 
• sütés: 
- végezhetjük bő zsiradékban vagy olajban, de rövid ideig vagy zsiradék nélkül grillen, 

parázson, tűzhely sütőjében: pl. péksütemények 
 
Az elkészült étel elfogyasztása előtt a melegen tartásról, illetve hidegen tartásról nem szabad 
elfelejtkeznünk, hiszen az élvezeti értéke az ételnek ezek nélkül romlik vagy rosszabbá válik. 
Az ételeket csak akkor tálaljuk, ha már az asztalt előkészítettük az étkezéshez. 
 

1.8. Terítés és étkezési szabályok 

Az emberek szeretik az étkezést ülve és nyugodt körülmények között végezni. Ez jót 
tesz az egészségnek, mert a jól megrágott ételt könnyebben megemészti a gyomor, de jót tesz 
az ember lelkének is, mert a hangulata megváltozhat egy szépen megterített asztal láttán. 

Az ételek értékét nagyban növeli a külső körítés is. Nem kell hozzá márkás porcelán, ezüst 
eszközök, kristálypoharak, mert egyszerű eszközökkel is ízletesen teríthetünk. 
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Használjunk abroszt, vagy könnyen lemosható nylon színes terítőket! Több fogáshoz dupla 
tányért adjunk, hiszen a mosogatás munkatöbblete nem számottevő. Repedt, csonka 
tányérokkal, poharakkal ne terítsünk, nemcsak csúnya, hanem veszélyes is. Mindennapi 
használatra egyszerű, sima tányérokat vegyünk! Harmadik (befejező fogáshoz) kistányért 
tegyünk az asztalra! 

Az elhasznált tányérokat ne hagyjuk az asztalon, hanem tegyük félre! 

 

Az evőeszközök elhelyezése:  

Jobb kéz felől kerül a kanál és a kés, balkéz felől a villa. Ha késre nincs szükség az 
étkezésnél, akkor jobb kéz felől helyezzük el a kanalat és villát. A kiskanalat a tányér elé 
rakjuk! A kenyérkosarat szalvétával béleljük úgy ki, hogy le is tudjuk takarni. A vizes 
kancsót is fedjük le és mindig friss vizet öntsünk bele! Szalvétáról és sószóróról se 
felejtkezzünk meg! Az asztalterítés is megszokás dolga, ha rendszeresen elvégezzük, nem 
kell folyton felugrálnunk különféle eszközökért. 

 

Magatartás az asztalnál 

Sokan azt gondolják, hogy úgy ehetünk otthon, ahogy jólesik. Csakhogy a szokás hatalma 
felülkerekedhet és vendégségben nem biztos, hogy sikerül majd jó modorúnak lennünk. 

Nézzük a legfontosabb viselkedési szokásokat: 

• se nagyon közel, se nagyon távol ne üljünk az asztalnál! 
• ne könyököljünk az asztalra! 
• akkor kezdjünk el enni, amikor már mindenki szedett az ételből! 
• ne együnk mohón, mintha attól félnénk, nem jut elegendő étel! 
• étkezés közben ne beszéljünk, főleg oda nem illő témákról! 
• az evőeszközöket ne fogjuk marokra! 
• amikor kést és villát is használunk, jobb kézben van a kés a balban a villa 
• ne nyalogassuk az evőeszközöket! 
• egyes ételeket ehetjük kézzel (apró sütik, zsemle, kenyér, kalács, gyümölcsök) 
• ne szürcsöljünk még otthon sem! 
• abroszra, terítőre soha ne tegyünk semmit! 
• ne igyunk, ha még étel van a szánkban! 
• az eszközökkel ne csörömpöljünk! 
• ha az étkezést befejeztük üljünk nyugodtan! 
• feleslegesen ne turkáljunk a szánkban! 
• cigarettára az étkezés közben nem illik rágyújtani! 

Az ebéd vagy vacsora befejezése után ne ugorjunk fel azonnal az asztaltól, várjuk meg, míg a 
család többi tagja is befejezi az étkezést!  

Étkezési szabályok 
A család közös étkezése csak akkor üdítő, megnyugtató, ha onnan száműzik a napi gondokat. 
Felesleges emlegetni az ételek piaci árait, a velük végzett fáradságos munkát és folyton várni 
a hálát és köszönetet a családtagoktól. Beszélgessünk kellemesebb dolgokról, ne leckéztessük 
a gyerekeket állandóan az asztalnál, hogy az étkezés valóságos illemtanóra legyen. Étkezés 
előtt a „jó étvágyat”, étkezés után az „egészségünkre” szavakat használjuk! 
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1. 9. Egyszerű ételek gyorsan és ízletesen 
 
Minden ember életében fontos helyt foglal el kedvenc étele, hagyományos ízek, és szokásai, 
de mindezek ellenére a magyar konyha sok lehetőséget ad a változatos jó ízű, egyszerű és 
aránylag nem drága ételek elkészítésére. 
Szeretnék néhány ötletet adni a háziasszonyoknak főként azoknak, akik még nem régen 
vezetnek háztartást, vagy úgy érzik nehéz beosztaniuk az egyre emelkedő árak mellett a 
konyhapénzt, de nem törekszem teljességre, hiszen ahhoz megvannak a szakácskönyvek, 
melyek sokat segítenek a főzésben.  
 
Sokszor egy-egy jól elkészített meleg szendvics vagy egy-két pár sült, illetve főtt virsli 
elegendő ahhoz, hogy jól lakjunk, nem sok időt vesz igénybe, és gyermekeink is elkészíthetik, 
ha már nem kicsik. Tojásból is igen finom rántottát, lecsós tojást, szalonnával vagy kevés 
sonkával is fenséges egytálételt készíthetünk. Tejbegríz, illetve tejberizs ételekhez kevés 
anyag is elegendő és kis gyermekeinknek nagyon egészséges és ízlés szerint kakaóval vagy 
fahéjjal ízesíthetünk. Az, aki komolyabb ételekkel szeretné családját ellátni, próbálja meg 
levesekkel kezdeni, melyek készítése nem túl bonyolult és mellette egy tésztát tálalva már 2 
fogásos ebédet adhat. Tojásleveshez, paradicsomleveshez, raguleveshez és a sűrítés nélküli 
levesekhez kevés szaktudás, gyakorlat kell és nehéz elrontani az ízüket. 
Túrós tészta, grízes tészta, és ki melyiket szereti szinte csak a főzést igényli, hamar 
elkészülünk és fontos szempont, hogy kevés pénzt kell értük adni. 
Ha már haladóbb szintre léptünk próbálkozzunk a pörköltfélékkel, rizses csirkével, vagy sült 
csirkével esetleg rántott szelettel. A többfogásos ételeket csak azoknak a háziasszonyoknak 
ajánlanám, akik már kellő gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek, hiszen már ezek 
munkaszervezési és bevásárlási szabályokat és kalkulációs számításokat is megkövetelnek 
tőlünk.  A főzés, háztartásvezetés azonban gyakorlattal és kis türelemmel, ügyes ötletekkel 
mindenki számára elsajátítható, és soha  nem szabad elfelejtenünk, hogy a családunkért, 
gyermekeinkért tesszük, hogy egészségesek, kiegyensúlyozottak és persze jóllakottak 
legyenek. Ha ügyesen gazdálkodunk még a pénztárcánkat is megkímélhetjük az otthoni 
főzésekkel. 
 
1.10. Balesetvédelem és megelőzés a konyháinkban 
 
A KONYHA VESZÉLYES hely! Mit értek ezen a mondaton? Két dolgot: 
Veszélyes arra nézve, aki ott dolgozik, ott tartózkodik, mert számos olyan berendezéssel és 
felszereléssel, illetve olyan körülmények között végzi a munkáját, melyek szakszerű 
alkalmazása nélkül súlyos balesetek következhetnek be. 
 
Lehetséges veszély forrása arra nézve, aki az ott előállított termékekből fogyaszt, hiszen ha 
nem a személyi és a tárgyi higiénia, valamint az élelmiszerbiztonsági előírások betartásával 
kezeljük az élelmi anyagokat az elfogyasztásig, akkor ételmérgezést és ételfertőzést 
okozhatnak. 

 
Tartsuk be a következő szabályokat! 

• A szúró-, vágó eszközök és a forró edények mind baleseti források, vigyázzunk velük! 
• A vegyszereket, tisztító-, mosogatószereket az élelmi anyagoktól külön tároljuk! 
• Ha gépet használunk, működés közben ne nyúljunk bele! 
• A földre semmilyen tárgyat ne tegyünk, amivel a konyhában dolgozunk! 
• Ha valamit kiöntünk a kövezetre, azonnal takarítsuk fel! 
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• Munka közben vigyázzunk gyűrűnkre, nyakláncunkra bele ne akadjon valamibe, vagy 
inkább ne viseljük! 

• Elektromos kapcsolókhoz csak száraz kézzel nyúljunk! 
 

2. Hulladékok kezelése- Környezetünk védelme 
 
2.1. A háztartás, mint hulladékgazdálkodási tényező   
Statisztikai adatok mutatják, hogy az éves szemét több mint a fele magánháztartásokból, a 
kisfogyasztóktól és a mezőgazdasági üzemekből kerül ki, ezért fontos, hogy legyen 
hulladékgazdálkodási szabály a háztartásokra is. 

 
Nézzük meg ezeket! 

1. A hulladékot csökkentsük! 
2. Próbáljuk újrahasznosítani a mégis keletkező hulladékot! 
3. Környezeti ártalom nélkül semmisítsük meg a felhasználhatatlan hulladékokat! 

 
2.2.A csomagolóanyagok, nylonzacskók, műanyag flakonok környezetszennyezése 
A háztartásokban egyre több hulladék keletkezik. Ennek fő oka az, hogy a kereskedelem 
egyre több csomagolóanyagot használ. A hulladék majdnem 30%-át ezek adják. Ezért minden 
háztartásnak javasolható, hogy tartsa be a következő szabályokat: 

• Kerüljük el a fölösleges csomagolást! 
• Ügyeljünk a csomagolóanyagok újrafelhasználására! 
• Használjunk újrafelhasználható anyagból készült csomagolásokat! 
• Hulladékpapír felhasználása esetén kisebb a természetes vizek szennyezése!!! 
 

2.3. A hulladékok tárolásának egészségügyi szempontjai, fontossága 

 
Az ételkészítés során keletkezik a legtöbb házi hulladék, melyet lehetőleg a legkevesebb ideig 
tároljuk a szemetesünkben, mert kellemetlen szagokat áraszt  és fertőzést okozhat. A gyorsan 
lebomló, nagyon könnyen romló hulladék élelmiszert távolítsuk el konyhánkból! Lehetőleg 
mindig zárható, könnyen kivehető nylonnal rendelkező szemetesvödrünk legyen. 
Ha tehetjük szelektíven, gyűjtsük a hulladékot: ez azt jelenti, hogy külön a még hasznosítható 
és külön a nem hasznosítható hulladékot. Az utcákon egyre több a szelektív hulladékgyűjtő 
tartály, de ha ilyenek nincsenek a lakóházunk közelében egy nagyobb szemeteskuka  
megfelel, hiszen ezek tartalmát rendszeresen kiürítik. Tartalmukat megfelelő szemétlerakó- 
helyre szállítják köztisztasági vállalkozások. A szemétégetés sem minden esetben ajánlatos, 
mert könnyen begyújthatjuk magunk és a szomszédaink kertjét és különösen nyári, száraz 
időszakban több kár származhat belőle, mint haszon. Másik ok, amiért veszélyes lehet, hogy a 
keletkező gázok szennyezik a levegőt, illetve mérgező anyagok is felszabadulhatnak. 
 
2.4. Környezetünket legjobban károsítja: a SZEMÉT 

 
A legfontosabb szabályok: 

• Üres spray-s dobozokat ne dobjuk el a természetbe! 
• Óvjuk természetes vizeinket a szeméttől! 
• Tisztítószerekkel,  vegyi anyagokkal, mosószerekkel ne szennyezzük sem a 

csatornarendszert, sem a kertjeinket! 
• A mellékhelyiségekbe ne dobáljuk a szemetet, dugulást okozhat és nagyon szennyező! 
• Gépjárműveink mosásával, karbantartásával ne a természetet büntessük! 
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NE FELEJTSÜK EL, KÖRNYEZETÜNKET MEGTERHELI A SOK LEBONTATLAN 
SZEMÉT ÉS VEGYIANYAG! 

 

2.5. Védjük, óvjuk KÖRNYEZETÜNKET! 
 
A környezetvédelem céljai közé tartoznak a természet és tájvédelem, a zajártalom elleni 
védelem, az egészséges lakásviszonyok, a nyersanyagok védelme, a szemét és a hulladékok 
biztonságos kezelése és eltüntetése, valamint a levegő és a vizek tisztaságának megőrzése. E 
célok elérését szolgálják a törvényes előírások, rendeletek, az állampolgároktól elvárható 
magatartásformák és bizonyos berendezések. 
Minden országban törvény határozza meg a szennyező anyagok kibocsátásának határát, 
tekintettel azok minőségére, a környezetre gyakorolt hatására, a levegő szennyezésére, a 
zajokra és más ártalmakra. 
 
Nézzük a legfontosabbakat: 

• Szemétégető telepek létesítése. 
• Technikai berendezések a levegő tisztaságának védelmére. 
• A szemét eltüntetésével, kezelésével vagy újrafelhasználásával külön paragrafusok 

foglalkoznak, melyek a használt autóroncsok és abroncsok kezelésére is kitérnek. 
• A mosószerektől megköveteljük, hogy alkotóanyagaik biológiai úton legalább 80%-

ban lebomoljanak! 
• A foszfortartalmú vegyületek ne haladják meg a megengedett mennyiséget! 
• Az állatokra ártalmas növényvédő szereket virágzás idején ne használjunk! 
• Gépjárműveinket a törvényi szabályozásnak megfelelően vizsgáltassuk meg! 

 

A környezet terhelésének legsúlyosabb következményei az egyre növekvő erdőpusztulás, a 
vizek élővilágának szegényedése, a Föld ózonpajzsának károsodása, a belélegzett levegő 
szennyeződése, valamint az építészeti emlékek pusztulása. Be kell látnunk, hogy a fejlődés 
nem mehet környezetünk rovására, mert azzal saját magunk elpusztításán fáradozunk. 

 
3. Táplálkozás- Konyha 
 
3.1. Tápanyagok és egészség 

 
Az emberek között évszázadokon keresztül a leggyakoribb halálokok a fertőző betegségek 
voltak. Ma a fejlett országok lakosságának jelentős hányada a táplálkozással összefüggő 
betegségek valamelyikében szenved. Ezek nagy része a helytelen, illetve egészségtelen 
táplálkozásra vezethetők vissza. A betegségek legfőbb kiváltója a megváltozott életmód és a 
túl bőséges vagy a rossz, egészségre ártalmas élelmiszer anyagok fogyasztása. A következő 
tényezők válthatják ki az egészség rizikóhelyzeteit, és könnyen vezethetnek a mai civilizációs 
betegségekhez.  

a) A munkahelyek gépesítése miatt az emberek fizikai megterhelése, mozgása erősen 
lecsökkent. 

b) A szervezetbe rostszegény, zsírban, fehérjékben és cukorban gazdag élelmiszerek 
fogyasztásával túl sok energia kerül. 

c) Nagymértékű konyhasófelvétel (élelmiszeripari termékek+ sózás) 
d) Túltáplálkozás az unalom, a szellemi feszültség, a hétköznapi gondok és a gazdag 

élelmiszer választék miatt. 
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e) Nagymértékű koffein, alkohol, gyógyszer és nikotinfogyasztás 
f) Egyoldalú táplálkozás 
 

A táplálkozástudománnyal foglalkozó kutatók és orvosok számos alapkövetelményt állítottak 
össze, amelyeket napi étkezéseinknél ajánlatos figyelembe venni:  
• A táp- és hatóanyagok arányának betartása (fehérje, kevés zsír és cukor, sok vitamin és 
ásványi anyagok) 
• A táplálékok természetesek legyenek (ne csak feldolgozott, főzött, sütött ételeket, 
hanem nyers ételeket is fogyasszunk!) 
• Az élelmiszerek mentesek legyenek a káros anyagoktól, illetve ezek maradványaitól. 
• A táplálékkal bevitt energia mennyisége a felhasználttal legyen összhangban (1-1 
étkezéskor kisebb adagok fogyasztása) 
• Az emészthetőség figyelembevétele is fontos, hiszen teljesítőképességünk függ ettől. 
• A változatosan összeállított, étvágygerjesztően elkészített, szépen tálalt ételek jobban 
ízlenek, mint a közönséges papírba csomagoltak. 
• Ha az ételeinket a megismert alapelvek szerint állítjuk össze és a testi, fizikai 
igénybevételt is figyelembe vesszük, akkor egészségünk és teljesítőképességünk is 
megmarad. 

 
3.2. Életkornak megfelelő ételek és italok  

a) Csecsemő és kisgyermek táplálása 
b) Iskolás és serdülő táplálása 
c) Felnőtt táplálkozása 
d) Idősek táplálkozása 

 
a.  A csecsemők legalább életük első hónapjaiban anyatejet kapjanak. Ha ez nem lehetséges, 

akkor igényeknek megfelelően kész táplálékkal üvegből kell etetni a gyermeket. Az első 
életév végén már az emésztőszervek elég fejlettek ahhoz, hogy áttérhessünk a szilárdabb, 
nehezebb táplálékra. A csecsemő fehérje szükséglete nagy, ez a korral fokozatosan 
csökken. Szénhidrát és zsír is szükséges, hiszen ezek segítségével tudják csak átalakítani a 
táplálékban lévő fehérjéket testük fehérjéivé. 

 Sajnos semmilyen tej nem tartalmaz elegendő D vitamint, ezért ezt külön kell adni, mert a 
csontképzéshez nagy szükség van rá. Szintén fontos a vas bevitele, főként a 3. hónap után. 
Ezt főzelékkel, gyümölcslevekkel, hússal és májjal lehet fedezni. 

 
b. A közmondás szerint egészséges gyermekekből lesznek az egészséges felnőttek, amiért 

természetesen a táplálkozás a felelős. A fiatalok testi és szellemi egészségére a 
tápláléknak hosszú távon nagy hatása van. A kevés fehérje károsan befolyásolja az 
intelligencia fejlődését, a túltáplálás elzsírosodáshoz, tartási hibákhoz, valamint 
anyagcserezavarokhoz vezethet. Meleg ebéd és megfelelő mennyiségű és minőségű 
folyadék testi és érzelmi stabilitást biztosít egész napra. Nagyon magas koffein és 
cukortartalmú üdítők helyett inkább a tejet és a gyümölcsleveket helyezzük előtérbe! 

 Igaz a szomjúság csökkentésére ezek nem alkalmasak, de csapból vagy tiszta kútból jövő 
víz is megfelel minden fejlődő szervezet igényének. Zsírforrásként adjunk növényi 
margarinokat, növényi olajokat! Tartsuk be a hús- főzelék- gyümölcs megfelelő arányát, 
és kevesebb édességet adjunk serdülő gyermekeinknek! Ne szokják meg az étkezések 
közötti nassolásokat, mert így étvágyuk lecsökken. 
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c. A felnőttek táplálkozásában igen fontos, hogy figyelembe vegyük az egyéni 
energiaszükségletet, vagyis a fizikai igénybevételt. A kor előrehaladásával - 
tevékenységtől függetlenül – csökken az energiaigény. Az állati fehérjék létfontosságúak, 
de sok nemkívánatos anyagot is tartalmaznak. Értékes fehérje-hordozók a tej, tejtermékek, 
sovány húsok, hal, burgonya, a barna kenyerek. 

 A teljes energiaszükséglet 30%-át érdemes zsírral, mintegy 60%-át szénhidrátokkal 
fedezni. Részesítsük előnyben a növényi zsírokat! Értékesebb szénhidráthordozóink a 
gyümölcsök, főzelékek, saláták, barna kenyerek. Korlátozzuk a cukorban gazdag ételeket! 
Az anyagcsere működését a vitaminok, ásványi anyagok, rostok, nagymértékben segítik. 

 
d. Idősebb embereken a 65. életévüket meghaladókat értjük táplálkozás szempontjából. Az 

öregedés természetes, lassan lejátszódó biológiai folyamat, ami már jóval az említett 
életkor elérése előtt megkezdődik. Ezért a táplálkozást is ajánlatos már jóval előbb, 
lépésenként átalakítani. Az idősebb emberek egy része azonban a korábbi szokásait 
változatlanul fenntartja, pedig azok esetleg már eleve is túl sok energiát tartalmaztak, 
mások pedig unalomból esznek. Az igaz, hogy az energiaszükséglet csökken, de a 
fehérjeigény marad. A zsír és szénhidrátok felvételét korlátozzuk! Részesítsük előnybe a 
napraforgó- és olívaolajokat! Sovány sajtok, halak, túró, barna kenyér fogyasztása 
ajánlatos. A vitamin és ásványi anyag igény nagy, főleg amiatt is, hogy legtöbben 
különféle gyógyszereket szednek. Naponta 5-6 kis étkezés esetén a vércukorszint sem 
ingadozik, így a közérzet is sokkal jobb. 

 
3.3. Szokások és jelentőségük a táplálkozásban 
Minden nép életében vannak hagyományok, szokások és sokan megőrzik nagyszüleik, 
rokonaik különleges, egyedi receptjeit. Nem véletlen, hogy az egy-egy területen 
hagyományossá vált ételek ma is az ott lakók kedvencei. Természetes, hogy az ország északi 
területein a káposztás, burgonyás ételek a kedveltek, mert ezek jól tűrik a mostohább idő-
járást. A Dunántúlon sokféle húsos- zöldséges, viszonylag könnyebb ételt készítenek. A töltött 
káposzta, mely hozzáadott zsírt nem igényel, mert elegendő a darált hús zsírtartalma, az egész 
országban kedvelt fogás. Az alföldi emberek ételei a gulyás, a paprikás és a lecsó.  
Ezeket ma is az eredeti recept szerint készítik. Debrecen környékén a füstölt húsok mellett 
kedvenc ételek a tésztafélék:(lebbencs, tarhonya) A sváblakta vidékek finom étele a babos 
tészta, mely íze nagyon különleges.  

 
A balatoni, dunai, tiszai halászok halételeikkel teszik emlékezetessé vidéküket. A Balatonnál a 
sűrű hallé a követelmény, a Tisza mellett a halhúst szinte paprikásnak főzik a pirított 
hagymával. Baja környékén az erős fűszerpaprika és a halászléhez adott metélt tészta teszi 
emlékezetessé a vendég vacsoráját. Jó, ha a mindennapok monotonitását az étkezéseinknél is 
próbáljuk kicsit megtörni! Bár igaz, hogy a magyar konyha zsír- pirospaprika-hagyma jellege 
kicsit egészségtelen, de a pörköltjeink, paprikásaink íze fenséges. Ha a sertéshúst nem 
kedveljük vagy diétán vagyunk, mindezeket helyettesíthetjük csirkével vagy hallal. A rántott 
szeletet is készíthetjük csirkemellből és kisüthetjük olíva-olajban. Nem lehet okunk panaszra, 
hiszen elődeinktől igen ízletes ételeket örököltünk, melyek fontosak számunkra a mindennapi 
étkezéseinknél. 
 
3.4. Élelmiszereink savas és lúgos hatása 
 
Kicsit vizsgáljuk meg az anyagcsere folyamatát, hogy könnyen megértsük mennyire fontos 
szervezetünkben a sav- lúg egyensúly.  A táplálék már a szájüregben bomlásnak indul és az 
emésztőcsatornán keresztül elbomlik. A tápanyagok - a belélegzett oxigénnel együtt - a 
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vérárammal a sejtekbe jutnak. A lassú égés folyamán az egész szervezet működéséhez 
szükséges energia termelődik. Ugyanakkor megindul a testanyagpótlás is.  A sejt fehérjéket 
épít, a zsírokat és a szénhidrátokat elraktározza. Utolsó mozzanatként a káros és felesleges 
termékeket ugyancsak a véráram juttatja a kiválasztó szervekhez. Az anyagcserében részt vevő 
anyagok egyúttal energiahordozók is. A lebontás energiatermelő, a felépítés pedig, 
energiafogyasztó folyamat. Napjainkban, a káros környezeti hatásnak betudhatóan, egyre 
kevesebb az emberek szervezetének oxigénfelvétele (mozgáshiány, szennyezett levegő) és 
nem tökéletes sem a lebontás, sem a felépítés folyamata. Valójában az anyagcsere 
lebonyolítása csak 7,0 - 7,4 pH értékű vegyhatáson lehetséges. A savas eltolódás a 
lebontóenzimek működését úgy akadályozza, hogy a szív és az agysejtek károsodhatnak. 
Táplálkozásunkban tehát a sav- lúg egyensúly biztosítása elengedhetetlen, sőt a lúgos közeg 
jobban segíti az anyagcsere zavartalanságát. 
 
 Savképző ételek Lúgos hatású ételek 
Húsfélék Zöldségfélék  
Állati zsír Levélzöldségek 
Vaj Gyökerek 
Finomított olaj  Burgonya 
Dió, mandula  Hagyma 
Mogyoró Gabonacsíra 
Fehér kenyér Tejtermékek 
Tészta, sütemény Alma, szilva 
Fehér cukor Datolya, füge 
Só Gesztenye 
Savanyú gyümölcs Szárított gyümölcs 
Citrusfélék  Méz 
Csokoládé   Gyógytea 
Kávé, alkohol  Gyümölcslé 
 
Helytelen konyhatechnikai eljárással is készülhet savképző hatású étel: pl. rántással sűrített 
főzelék. Figyelnünk kell arra, hogy  táplálkozásunkban a lúgos és a savas vegyhatású 
élelmiszer anyagok aránya megfelelő legyen.  A háziasszonynak sokféle szempont szerint kell 
irányítania az étkezést, de elsősorban a tápanyagok jellemzőit kell ismernie. 
 
3.5. A helytelen táplálkozás miatt kialakuló betegségek 
 

a) Túltápláltság 
b) Alultápláltság 
c) Cukorbetegség 
d) Magas vérnyomás 
e) Magas koleszterinszint 
f) Gyomorfekély, gyomor és bélbántalmak  

 
Túltápláltság 
Ha valaki többet eszik, mint amennyit a szervezete felhasznál, az előbb-utóbb elhízáshoz, 
túlsúlyhoz vezet. Ennek okai általában a hiányos táplálkozási ismeretek és a pszichikai 
terhelések. A legritkábban felelős ezért a hormonegyensúly. A túlsúly megakadályozásának, 
leküzdésének egyetlen célszerű és eredményes módszere, az energia-bevitel korlátozása, a 
táplálkozás átállítása. Orvosi szempontból nagyon sok betegségnek, magas vérnyomásnak, 
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cukorbetegségnek, zsíranyagcsere-zavaroknak, a köszvénynek, a szív-és keringési 
betegségnek, az ízületek és a gerinc károsodásának a túlsúly a kiváltója. 
 
ALAPSZABÁLY:  Normál súly = testmagasság -100  
     (pl. testmagasság 170 cm- 100= 70 kg) 

Ideális súly= normál súly –15%  
  (pl. 70 kg- 10, 5= 59, 5 kg) 

Alultápláltság 
Az alultápláltságnak az okai és a következményei nagyon sokfélék lehetnek. A világ 
lakosságának nagyobbik része éhséggel fenyegetett és az alultápláltság miatt naponta ezrek 
halnak meg. A hiányos és az alultápláltságot azonban más okok is kiválthatják: a nagy 
alkoholfogyasztás, az emésztőrendszer megbetegedése, a hormonzavarok, a tumor, a 
gyógyszerek, a szociális elszigeteltség, a pszichikai problémák, a táplálék megtagadása 
(vallási, politikai, vagy esztétikai okokból).  

 
Cukorbetegség 
A cukorbetegségnél a szénhidrátforgalom károsodott, mert a hasnyálmirigyben az inzulin csak 
kis mennyiségben vagy egyáltalán nem képződik, ezért a vér cukorszintjének szabályozása 
nem megfelelő. Ennek következménye a vérben a túl magas cukorkoncentráció, a vizeletben 
pedig a cukor kiválasztása. A betegség sok kísérő tünettel jár együtt (erős szomjúságérzés, 
erős és gyakori vizelési inger, teljesítménycsökkenés, vérzékenység, és látási zavarok, a 
fertőzésekre való hajlam, kóma, illetőleg kezelés nélkül a halál) A cukorbetegségben két 
kórképet különböztetünk meg: 
I. típusú cukorbetegség: legtöbbször fiatal sovány embereket támad meg, akik hasnyálmirigye 
egyáltalán nem, vagy túl kevés inzulint termel.  
Ezeknél a táplálkozás megfelelő átállítása, a diéta nem elegendő, csak az inzulinkezelés 
használ. 
II. típusú cukorbetegség:  Mindenek előtt az idősebb, túlsúlyos embereket támadja meg a 
csökkent mértékű inzulintermelés miatt. Ezek az esetek diétával, illetőleg gyógyszerekkel 
egyensúlyban tarthatók. Minden öt cukorbeteg közül kb. 4 a második típushoz, tartozik. 
 
Magas vérnyomás 
A felnőtteknél gyakran fellépő betegség a magas vérnyomás. A lakosságnak 10-20%-a 
szenved ebben az életet megrövidítő betegségben. A leggyakoribb halálokok egyike ma a 
szívinfarktus. A magas vérnyomást több tényező idézheti elő: öröklött hajlam, pszichikai 
befolyások, stressz, túltápláltság, túlzott konyhasófogyasztás, sok alkohol és a nikotin. 
A magas vérnyomást a szervezetben levő nagy vízmennyiségre lehet visszavezetni. A 
konyhasószegény diétát helyezzük előtérbe, mert a konyhasó növeli a szervezet víz-tartalmát.  
A káliumtartalmú élelmiszereket, viszont előnyben kell részesíteni. A kálium vér-
nyomáscsökkentő és vízhajtó tulajdonságú.(pl. szójabab, zöldkáposzták, burgonya, lencse, 
petrezselyem, szőlő, mazsola, barack, banán) 
 
Magas koleszterinszint 
A táplálkozással összefüggő betegségek közé tartoznak a zsíranyagcsere zavarai is. Ha ezek a 
vér magas koleszterinszintjével párosulnak, akkor a betegséget hiper-koleszterinéniának 
nevezzük. A koleszterin a zsírokat kísérő anyag, ami kizárólag az állati élelmiszerekben fordul 
elő. A táplálék koleszterinjét a bél felveszi és továbbítja a vérbe. A koleszterin egy részét a 
szervezet maga állítja elő és hormonok, valamint epesavak képzésére használja fel. 
A veleszületett anyagcserezavar vagy helytelen táplálkozás miatt a vér koleszterinszintje olyan 
magas lehet, hogy a koleszterin az érfalakba lerakódhat, amelyek ettől idővel beszűkülnek és 
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érszűkületet, érelmeszesedést okozhatnak. Ezáltal növekszik a szívinfarktus és az agyvérzés 
veszélye. A betegség évekig minden tünet nélkül fejlődik, mert a vérerek csak nagyon lassan 
változnak. 
 
Gyomorfekély, gyomor és bélbántalmak 
Az évszázadok során szokássá vált fokozott húsfogyasztás nem vált az emberiség javára.  
A túlzott fehérjefogyasztás káros, mérgezést okozhat. A fehérjéket nem tartalékolja a 
szervezet. Érdekes viszont, hogy a nagy éhínségek éppen a fehérjehiány miatt alakultak ki. 
Számos mai betegségnek is a fehérjehiány az oka: 

Fehérjehiány: vérsavó, fehérje csökkenése 
 vérszegénység 
 gyomorfekély-képződés 
 májkárosodás 
 nitrogén egyensúly negatív eltolódása 
 

Ne felejtsük el, hogy a növényi fehérje önmagában nem tartalmaz minden aminosavat, amely 
az emberi szervezetet táplálja. Így: teljes értékűek az állati fehérjék, nem teljes értékűek a 
növényi fehérjék. Ételeink összeállításánál mindezekre figyelnünk kell! Így pl. 1-1 étkezéskor 
beiktathatunk olyan fogást, amely reggeli vagy tízórai, esetleg köret formájában ellensúlyozza 
az egyébként savas kémhatású, zömmel állati eredetű élelmiszerek fogyasztását. A 
háziasszonyoknak sokféle szempont szerint kell irányítania az étkezéseket, de elsősorban a 
tápanyagok jellemzőit kell jól ismernie. 
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Háztartási ismeretek 
 

Kidolgozott óravázlatok 
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1. óra 
Háztartásvezetés - konyha 

 
1.1. A legfontosabb háztartási teendők lényege, jellemzői,megosztása a családban 

Nevelési cél: a jelenlegi család helye a társadalomban 
            Szemléltetés: a család régen és ma összehasonlítás 
            Óratípus, irodalom: Történelmi ismeretek felelevenítése, kérdések-válaszok 
 

• munkamegosztás régen és ma 

• ki milyen munkát végez a családban? 
• munkamegosztás napjainkban 

• a háztartások megváltozása 
• a háztartási munka megváltozása 
• társadalmi változások szerepe a család gazdálkodó tevékenységében 

 
1.2. A legfontosabb háztartási teendők lényege, jellemzői, megosztása a családban 

   Nevelési cél: a munkamegosztás hasznossága 
        Szemléltetés: Munkamegosztás a háztartásban:  
 
      1.  főzés, ami a nyersanyag átalakítását jelenti 

2. mosás, ami szennyes ruha tisztítását jelenti 
3. takarítás: az elszennyeződött lakás tisztítása 
4. mosogatás: használt edények újból felhasználása 
5. bevásárlás: készletek pótlását jelenti  
6. ház körüli feladatok, javítások,termelés 
7. a gyerekek nevelése, öregek gondozása 

 
• mai háztartás funkciója és feladata 

• a háztartási feladatok csoportosítása 
• elsődleges funkció: önellátás 

• sokrétű családi funkciók és környezet hatása 
• családi munkamegosztás: a nap 24 órájának felosztása:  

1. napi 8,5-9 óra munka 
2. napi 1-2 óra közlekedés 
3. napi 7-8 órai alvás 
4. 5,5- 7,5 óra marad háztartásra 
 

1.3. A bevásárlás jelentősége, a pénz szerepe, hogyan osszuk be bevételeinket 
 
       Nevelési cél: Kiadások tervezése 
       Szemléltetés: Bevásárlólista összeállításának szempontjai   
 

• a bevásárlólista összeállításának legfontosabb lépései  

• lista nélkül 15-20%-kal többet költünk 
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• feladatok egy vagy többkeresős családok esetén 
• A családi költségvetés és pénzgazdálkodás alapjai 

• A megtakarítások csoportosítása:1. havonta azonos összeget tesznek félre 2. ami 
megmarad, azt félreteszik 3. alkalomszerűen félretesznek valamennyit 4. ha célra 
gyűjtenek, akkor rendszeresen félretesznek,ha nem akkor alkalomszerűen 
takarékoskodnak 5. nem tesznek félre semmit 

 
1.4.  A konyha, mint otthoni munkahely és életünk fontos helyisége 
 
1.5.   A konyha berendezése, felszerelése, eszközök,melyek segítik a háztartásvezetést 
         Nevelési cél: a munkát segítő gépek, berendezések ismerete, kezelésük 
         Szemléltetés: Képek bemutatása jól felszerelt konyhákról 
         Óratípus, irodalom: egységesített munkakényelmi szempontok figyelembevétele 
         Feladatok: a legfontosabb berendezési tárgyak és gépek összegyűjtése, elhelyezésük egy 

konyhán, tevékenységek összegyűjtése a konyhákon 
 

� a konyha, amikor több funkciót is ellát 
� családi házak és bérházak konyháinak összeállítása 
� legfontosabb szempontok a konyha kialakításánál 
� nagyobb alapterületnél több lehetőség a család együttlétére 
• -az ergonómiai (méretegységesítés) szempontok figyelembevételek a konyha 

berendezésénél (munkaasztalok, gépek, berendezési tárgyak) 
� először csak az alapfelszereléseket szerezzük be,azután a ritkán használatosakat 
• -a jól felszerelt, kényelemre berendezett konyhában mindenki szívesen tartózkodik, 

még a vendégeink is. 
 

1.6. Ételhigiénia jelentősége 
 
1.7. Ételkészítés legegyszerűbb technológiai módszerei 
 
       Nevelési cél: a higiénia fontossága a konyhákon 
       Szemléltetés: vázlat készítése, szabályok leírása 
       Óratípus, irodalom: élelmi anyagok jellemzőinek felsorolása, elhelyezésük a hűtőben 
       Koncentráció: romlások és mérgezések az élelmi anyagoknál 

• az élelmiszerek értékelése: minőségi jellemzőik 
• a higiénia szerepe az élelmiszerek feldolgozásánál 

• a legfontosabb személyi, higiéniai szabályok az otthoni konyhán  
• tárolás jelentősége az élelmiszerek állagmegóvásánál 

• tárolás hűtéssel és fagyasztással 
• mi történhet,ha helytelenül tárolunk vagy nem figyelünk a szavatosságra 
• alapélelmiszereink tárolási lehetőségei 

• az eljárások hogyan befolyásolják élelmi anyagainkat 
• az ételek melegen tartása és tárolása 

• a készételek hűtése és fagyasztása 
• a tárolása hogyan hat az ételek minőégi jellemzőire 
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1.8. Terítés és ételkészítési szabályok 
       Nevelési cél: a kulturált étkezés jelentősége az éltünkben 
       Szemléltetés: Képek díszasztalokról 
       Óratípus, irodalom: Protokoll ismeretek, szabályok megbeszélése, rajzoljuk le a terítést! 
A szabályok leírása részletesen -  a szépen megterített asztal jelentősége az étkezésben  -  a 
terítés legfontosabb szabályai (mit hová tegyünk,eszközök, tányérok,abrosz,szalvéta 
elhelyezése) – magatartási szabályok a terített asztalnál és étkezés közben -  viselkedési 
szabályok egy étteremben az asztalnál és a személyzettel szemben(étkezés előtt,közben és 
utána 
 
1.9 Egyszerű ételek gyorsan és ízletesen 
       Nevelési cél: az otthoni főzés előnyei 
       Szemléltetés: Magyar konyha és Nők Lapja újságok, képek magyaros ételekről 
       Óratípus, irodalom: beszélgetés a háztartásvezetésről, és szakácskönyvekről 

• az otthoni főzés öröme 
• gyakorlattal komolyabb ételeket is elkészíthetünk 

• milyen egyszerű ételeket kínál a magyar konyha 
• a háztartásvezetés gazdaságossága napjainkban 
• pénzkímélő módszerek a háziasszony ügyes vásárlásával 
 

1.10 Balesetvédelem és megelőzés a konyháinkban 
        Nevelési cél: a biztonságos konyhai munka elsajátítása 
        Szemléltetés: élelmiszereken megkeresni a hibákat 

 Óratípus, irodalom: műszaki ismeretek, leírások, használati utasítások, romlás, mérgezés 
megelőzése 
 

2.  Hulladékok kezelése - Környezetünk védelme 
     Nevelési cél: Takarékoskodás és szelektív gyűjtés 
     Szemléltetés: Energiatakarékossági rendszabályok, gépek energiafokozatai 
     Óratípus, irodalom: fokozatok: A, B, C, víztisztítók jelentősége 
 
2.1 Hulladékgazdálkodási tényező a háztartásunk 

• -csomagolóanyagokat csökkentsük 
� újrafelhasználható anyagok használata 
� a gyorsan bomló hulladék eltávolítása 
� szelektív gyűjtés 
� kerüljük az égetést! 
� alkalmazkodjunk a nyersanyagok szűkös voltához! 
� szabályok a víz tisztaságának megőrzésére 
� hogyan károsítja környezetünket a szemét? 

 
2.2 Védjük, óvjuk környezetünket! 
      Nevelési cél: Tudatos környezetvédelem már a háztartásban kezdődik. 
      Szemléltetés: BIO kertészetek és SCD termékek 
      Óratípus, irodalom: Beszélgetés kötetlenül, példák felsorolása a védelemre. 
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3.1 Táplálkozás- Konyha  
      Nevelési cél: az étkezés és egészség kapcsolata 
      Szemléltetés: ajánlott és nem ajánlott élelmiszerek 
      Óratípus, irodalom: Felmérés, ki dohányzik, kávézik, milyen élelmiszert vásárol, milyen 

szeszesitalt fogyasztanak? 
Napjaink megváltozott életkörülményei, rossz táplálkozási szokásaink, és az 
egészségtelen életmód következményei:  

• elhízás 
• betegségek kialakulása 

• túltápláltság/ helytelen élelmi anyagok 
• egyoldalú táplálkozás 
• szintetikus készételek rendszeres vásárlása 

• élvezeti cikkek túlzott vagy nagymértékű fogyasztása 
• a konyhasó és ásványi anyagok megváltozott mennyisége 

 
3.2 Életkornak megfelelő ételek és italok 

      Nevelési cél: az egészséges gyermekből lesz az egészséges felnőtt. 
      Szemléltetés: Táblázat 
      Óratípus, irodalom: 1-2 mondattal a korosztályok legfontosabb igényeit leírni, a,b,c,d 

pontokat részletesen megbeszélni. Kérdés-válasz formájában feldolgozni a 
témaköröket!  

Kiemelni a táplálék kiegészítőket, vitaminokat, nyomelemek jelentőségét a mai 
táplálkozásban. 
• Csecsemők, és kisgyermekek táplálkozása 
• Iskolás és serdülő táplálkozása 

• Felnőtt táplálkozása 
• Idősek táplálkozása 
 

3.3 Szokásaink jelentősége a táplálkozásban 
      Nevelési cél: A betegségek kialakulásának fő oka a szervezet elsavasodása 
      Szemléltetés: Földrajzi helyek és szokások, jellemző ételek és elkészítésük 
      Óratípus, irodalom: egy magyaros étel elkészítése kímélő recepttel 

• Magyar konyha jellemzői 

• magyar konyha miért egészségtelen? 
• hogyan tudunk magyarosan, de kímélően főzni? 
• a legegyszerűbb magyaros ételeink és elkészítésük 
 

3.4 Savas- lúgos hatás az élelmiszereinknél 
      Nevelési cél: A betegségek kialakulásának fő oka a szervezet elsavasodása 
      Szemléltetés: Táblázat savas és lúgos ételekről 
      Óratípus, irodalom: Beszélgetés az élelmi anyagokról 

• miért fontos 7,0-7 pH az anyagcserénél? 
• mi a sav-lúg egyensúly és mi történik a szervezetünkkel, ha ez nincs vagy eltolódik 

savas határba 
• 20% -80% betartása az étkezéseinknél 
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3.5  A helytelen táplálkozás miatt kialakuló betegségek 

      Nevelési cél: A háziasszony felelőssége az étkezések és ételek összeállításánál 
      Óratípus, irodalom: Beszélgetés a betegségek okairól 
• túltápláltság okai: Ideális testsúly és kiszámítása 
• alultápláltság okai: különféle betegségek és pszichés problémák 

• cukorbetegség: I. típusú, II. típusú, inzulinnal kezelés, diéta és gyógyszerek 
• magas vérnyomás okai: táplálkozásra odafigyelni és a stresszre 
• magas koleszterinszint okai: zsíranyagcsere zavarai (állati zsírok) 

• gyomorfekély és gyomorbél-bántalmak okai: fehérjefogyasztás visszaszorítása 
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