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„Good nutrition is essential” CDC 2022 

A megfelelő táplálkozás elengedhetetlen

 A megfelelő táplálkozás elengedhetetlen ahhoz, hogy a jelenlegi és a 
jövő generációi egészségesek maradjanak életük során. 

 Az egészséges táplálkozás elősegíti a gyermekek megfelelő 
növekedését és fejlődését, valamint csökkenti a krónikus betegségek 
kockázatát. 

 Az egészségesen táplálkozó felnőttek tovább élnek, és alacsonyabb az 
elhízás, a szívbetegség, a 2-es típusú cukorbetegség és bizonyos rákos 
megbetegedések kockázata. 

 A megfelelő, egészséges táplálkozás segíthet a krónikus betegségben 
szenvedők kezelésében és csökkentheti a szövődményeket.

 Tárnoki Cardiovascular Imaging Ikerkutatások– életmód Circulation2022

CDC 2022 https://www.cdc.gov/chronicdisease/resources/publications/factsheets/nutrition.htm

https://infostart.hu/tudomany/2022/05/15/ikrek-kutatasan-keresztul-fejtettek-meg-nehany-egeszsegugyi-

kerdest-magyar-orvosok 

https://www.cdc.gov/chronicdisease/resources/publications/factsheets/nutrition.htm


A tápláltsági állapot és az életmód jelentősége mind 

a krónikus nem fertőző, mind a fertőző betegségek 

esetében a prevencióban is bizonyított.
 „Dietary recommendations for prevention of atherosclerosis” 2021.

 „Az elhízás kezelése és megelőzése: táplálkozás, testmozgás, orvosi lehetőségek”
Orvosi Hentilap 2021.

 Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége: Növényi alapú étrendek 
táplálkozástudományi megítélése, állásfoglalás. 2019.

 Alice H. Lichtenstein Dietary Guidance to Improve Cardiovascular Health: A Scientific 
Statement From the American Heart Association 2021.

 Az étrend hatása a szív- és érrendszeri betegségekre, a lipid- és lipoprotein szintekre 
Review 2021.

 A kardiovaszkuláris megbetegedések étrendi prevenciója Konszenzus 2021.

 Nutrition improves COVID-19 clinical progress 2022.

 Dietary Recommendations for Post-COVID-19 Syndrome 2022

 A helyes táplálkozás fontos a rákos betegek számára. National Cancer Institute 2022.



https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/elef/te_2019/index.html#egszsgvdelemegszsgtudatossg

https://www.ksh.hu/stadat_files/ege/hu/ege0039.html

TÉNYEK

A magyar lakosság tápláltságának / BMI

alakulása  1985-2019. között
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 KSH Egészségügyi helyzetkép, 2019 
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Negyedleges /quaterner/ 

prevenció célja:
Szükségtelen/felesleges 

egészségügyi beavatkozások 

csökkentése, ezek negatív 

következményeinek elkerülése



Kliens/BETEG 

FELELŐSÉGe, Egészség ismerete, egészségértése

öngondoskodása

JÖVŐ
Concordancia - megegyezés, együttműködés  

– része az ÖNSZŰRÉS

JELEN
Adherencia – ragaszkodás/megtartás

MÚLT
Compliance – megfelelés/ „szófogadás”

http://www.med.u-szeged.hu/download.php?docID=111616 2020

http://www.med.u-szeged.hu/download.php?docID=111616


Telemedicína, -dietetika ma és holnap
 A Covid-19 pandémia, a megváltozott egészségi mutatók és 

életkörülmények fejlődést, új kihívásokat hoztak a telemedicina területén is. 

 A táplálkozási ismeretek alapozzák meg a mindennapi étkezéseket.

 Egy hazai kutatásban a megkérdezettek 48 százalékának az internet az 

elsődleges tájékozódási forrása az egészséggel kapcsolatban.*

 A betegek háromnegyede tájékozódik egészségügyi probléma esetén is 

 A lakosság 76 százaléka bizonytalan, főleg az interneten

található nagy mennyiségű információ miatt.**

 Dietetikában elérhető alkalmazások, linkek…….

www.kaloriabazis.hu, www.okostanyer.hu, https://merokanal.hu/60pluszegeszs

eg/, www.dietaajanas.hu, https://www.counterweight.org/pages/ourprogra

mme, https://www.myfitnesspal.com/, www.preventissimo.hu

www.mibolmennyitegyek.hu,
*XIV. Táplálkozásmarketing Konferencia 2020. ** NNB Survey 2017. 

http://www.kaloriabazis.hu/
http://www.kaloriabazis.hu/
http://www.kaloriabazis.hu/
http://www.kaloriabazis.hu/
http://www.okostanyer.hu/
https://merokanal.hu/60pluszegeszseg/
http://www.dietaajanas.hu/
https://www.counterweight.org/pages/our-programme
https://www.myfitnesspal.com/
http://www.preventissimo.hu/
http://www.mibolmennyitegyek.hu/


AZ OLDAL 

FELÉPÍTÉSE

NCP Nutrition Care Process – Dietetikai intervenció

 Tápláltsági állapot rizikószűrés

 Táplálkozási anamnézis 

 Tápláltsági állapot felmérés

 Dietetikai diagnózis



A weboldal a már a 

részben kitöltött kérdőívre

- egy algoritmus* 

segítségével ajánlást ad. 

- számszerűsített 

tanácsokat az 

alapanyagok (gabona, 

húsfélék, diók, stb.), a 

mennyiségre (adag 

méret, fogyasztási 

gyakoriság, stb.) 

- szempontokat az étrend 

kialakításához.

*OKOSTÁNYÉR 2016, *37/2014 Közétkeztetési Rendelet 

NCP Nutrition

Care Process –

Dietetikai

intervenció

Dietetikai

táplálási terv 

Kontroll/követés

www.mibolmennyitegyek.hu 



2020. június 10 – 2022. január 17. között

 100.000-nél többen látogattak a honlapra, 

 8594-en töltötték ki - legalább részben - a kérdőívet és 

 4247-en nézték meg az ajánlásokat.

 Az 1079 regisztrált közül

 fogyni szeretne 77%, 

 de édességet nassol 52%, 

 a magas vérnyomás beteg 20%, 

 refluxra panaszkodik15%, 

 diabeteszes 11%,

 Dohányzik 18%, 

 Fizikai aktivitás: 

 heti 1x 2x 28%, 

 heti 3x 4x 22%. www.mibolmennyitegyek.hu 

A weboldal további funkció: 

- Tudástáron

- dietetikussal online konzultáció 

lehetősége 

- előadás igénylése, 

- receptek és étrend minták, 

- konyhai műveletek videós oktatása, 

- digitális asszisztens e-mail üzeneteket 

küld / tudás felmérés, kérdőív

- igény szerint bevásárló listák készítése.



www.mibolmennyitegyek.hu 
 Egy hazai online lehetőség, ami 

 Segíti a lakosságot 

 az egészséges és személyre szabott étkezési terv elkészítésében, 

 az életmódváltásban,

 fejleszti a egészségtudatosságot. 

 A szakemberek számára

 lehetővé teheti a gyorsabb anamnézisfelvételt, 
- életmódtanácsadást, a  dietetikai szolgáltatást

 az egységes, azonos módszerrel történő adatgyűjtést, 

 egy döntéshozatalt támogató adatbázis feltöltését. 

(Törzskarton, védőnői adatbázis, KSH, NEAK, OTÁP, TÉTPLATFORM, ELEF,…...)

www.mibolmennyitegyek.hu http://www.eatrightpro.org/resources/practice/practice-resources/nutrition-care-process
EMMI szakmai rányelv A klinikai/terápiás dietetikus feladatai az alap és szakellátásban  2020.

http://www.mibolmennyitegyek.hu/
http://www.eatrightpro.org/resources/practice/practice-resources/nutrition-care-process


KÖSZÖNÖM

A FIGYELMET!


