TEMATIKUS CIKKVÁLOGATÁS

Tematikus cikkválogatás a viselkedés, az egészségmagatartás és a
mentális egészség területéről
Az alábbi válogatás az Egészségfejlesztés folyóirat 2016-2018 lapszámaiból a viselkedés, az egészségmagatartás és a mentális egészség területén hasznosítható közlemények linkjeit tartalmazza.
SZERKESZTŐSÉGI KÖZLÉS: Képzelje el! Akció az irodában
[Imagine! Part 2 - Action in the office]
A testnevelés helyzete, céljai a köznevelésben és a felsőoktatásban
[The state and aims of physical education in public and higher education]
Lőkös Dániel
SZEMLE: Az alkoholfogyasztás kockázati határértékének meghatározása 83 prospektív vizsgálaton keresztül
[Risk thresholds for alcohol consumption combined analysis of individual-participant data for 599 912 current drinkers in 83 prospective studies]
Bérczi Bálint
SZEMLE: Ismertetés: Az alvás és az aktív kültéri játékkal töltött idő közti kétirányú összefüggés vizsgálata 1013 évesek körében
[Bi-directional association between sleep and outdoor active play among 10-13 year olds]
Máté Zsuzsanna
SZEMLE: Ismertetés: A diákok középpontba helyezése: Teljes iskola, teljes közösség, teljes gyermek modell
[Placing Students at the Center: The Whole School, Whole Community, Whole Child Model]
Járomi Éva
SZEMLE: „Shape Up Somerville”: Egy egészséges közösség építése és fenntartása – cikkismertetés
[Shape Up Somerville: Building and Sustaining a Healthy Community – paper review]
Kasza Katalin
SZEMLE: Újszerű megközelítés: pontozáson alapuló, testmozgást ösztönző módszer – cikkismertetés
[Points-based physical activity: a novel approach to facilitate changes in body composition in inactive women
with overweight and obesity – paper review]
Hanzel Adrienn
A Magyar Gyermekorvosok Társasága körlevele a korai gyermekkor fontosságáról
SZERKESZTŐSÉGI KÖZLÉS: Képzelje el!
[Imagine!]
Tartui felhívás az egészséges életmódért – Ismertető
[Tartu call for a healthy lifestyle]
Veress Réka
SZEMLE: A mentális egészség újradefiniálásának irányába – cikkismertetés
[Toward a new definition of mental health - paper review]
Maczali Katalin
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A fiatalok kockázati viselkedésének és mentális egészségének szűrése - a YouthCHAT program
[Screening for risky behaviour and mental health in young people: the YouthCHAT programme]
Maczali Katalin
Hatékony viselkedésmódosító technikák a testmozgás és az egészséges táplálkozás elősegítésére túlsúlyos és
elhízott felnőtteknél; szakirodalmi áttekintés és meta-regressziós elemzések
[Effective behaviour change techniques for physical activity and healthy eat-ing in overweight and obese
adults; systematic review and meta-regression analyses]
Nagy Barbara
Egészségstílusokhoz illesztett, viselkedésváltozást célzó beavatkozások tervezése
[Planning behavior change interventions tailored to healthstyles]
Járomi Éva, Szűcs Erzsébet, Vitrai József
Viselkedésértés - A magatartástudomány eredményeinek hasznosítása a szakpolitika alkotásban
[Behaviour insights - Applying the results of behaviour sciences to policy making]
Taller Ágnes, Csizmadia Péter
A mentális, idegrendszeri és szerhasználati zavarok okozta betegségteher kezelése: a Megbetegedések elleni
küzdelem prioritásainak (Disease Control Priorities) kulcsüzenetei, 3. kiadás – ismertetés
[Addressing the burden of mental, neurological and substance use disorders: key messages from Disease
Control Priorities, 3rd edition – summary]
Kis Nóra
Az étkezési magatartás összefüggése az ételválasztási motivációkkal és pszichológiai jellemzőkkel középiskolások körében
[The correlation of eating behavior with food preference motivation and personality related factors
among adolescents]
Szabó Katalin, Pikó Bettina
Az épített környezet hatása az egészségmagatartásra workshop
[Workshop on the effects of built environment on health behaviour]
Csizmadia Péter
A kortársbántalmazás (bullying) mint népegészségügyi probléma
[Bullying as a public health issue]
Várnai Dóra, Zsíros Emese, Németh Ágnes
Új, gyermekbántalmazás elleni irányelv egészségügyi szakemberek számára – összefoglalás
[New Guideline against Child abuse for Health Professionals - Summary]
Scheiber Dóra, Katonáné Pehr Erika, Bíróné Asbóth Katalin, Tománé Mészáros Andrea, Várnai Dóra, Kovács Zsuzsanna, Mészner Zsófia
Megjelent az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása kutatás legújabb felmérésének nemzetközi jelentése
[The latest report about the international study Health Behaviour in School-aged Children]
Németh Ágnes
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SZEMLE: Iskola-alapú tanterv a depresszió-műveltség fejlesztésére amerikai középiskolás diákok számára: egy
randomizált hatásosság-vizsgálat
[School-Based Curriculum to Improve Depression Literacy Among US Secondary School Students: A Randomized Effectiveness Trial]
Maczali Katalin
SZEMLE: Depresszió és az erőszak a serdülőkorúak és a fiatal felnőttek körében: három longitudinális kohorsz
vizsgálat eredményeinek ismertetése
[Depression and Violence in Adolescence and Young Adults: Findings From Three Longitudinal Cohorts]
Járomi Éva
SZEMLE: Az újonnan kialakított ellenállóképesség-fokozó program hatása a szülők és tanárok által észlelt ellenállás-támogató környezetre a hongkongi Egészségfejlesztő Iskolákban
[The impact of a newly designed resilience-enhancing programme on parent- and teacher-perceived resilience environment among Health Promoting Schools in Hong Kong]
Maczali Katalin
SZEMLE
− Bizonyíték a mentális egészséggel kapcsolatos stigma és diszkrimináció elleni hatékony beavatkozásokra
− Egészség és boldogság
− Az inaktivitás és fizikai aktivitás objektív mérése és a vélt egészségi állapot összefüggései a 7-14 éves finn
gyerekek körében
− Fit for School: 10 héten keresztül zajló, általános iskolai tanulók egészséges testsúlyának elérését célzó
iskolai pilot beavatkozás eredményei
− Élelmiszer, egészség és komplexitás: úton az együttműködésen alapuló népegészségügyi intézkedések
fogalmi keretének megértése felé
− A kerékpározási jártasság tréning hatása, a kerékpározáshoz köthető viselkedésre és balesetekre a serdülők körében: megállapítások Alspac-ból, Egyesült Királyság, longitudunális kohorsz
SZEMLE
− Ott vagyunk már? – Integrált Népegészségügyi Szakpolitikák koncepciójának operacionalizálása
− Szerhasználat egy hátrányos helyzetű járás szegregátumaiban
− A koherenciaérzés és az azt meghatározó tényezők vizsgálata kínai egyetemisták körében: keresztmetszeti kutatás
− Evidenciák irodalmi áttekintése - Egyenrangúbb társadalmak teremtése. Mi működik?
SZEMLE
− Mi tarthatja távol a fiatalokat az alkoholtól és a cigarettától? Megállapítások az Egyesült Királyság Háztartási követéses vizsgálatából
− A szülők viselkedése meghatározza-e, hogy a gyermek eleget alszik, vagy sem? Keresztmetszeti vizsgálat
eredményei.
− A kockázati tényezők hozzájárulása a többlet halálozáshoz az izolált és magányos egyének esetében: az
adatok elemzése az Egyesült Királyság Biobank kohorsz vizsgálatából

Egészségfejlesztés, LIX. évfolyam, 2018. 4. szám

83

