TEMATIKUS CIKKVÁLOGATÁS

Tematikus cikkválogatás az egészséges táplálkozás területéről
Az alábbi válogatás az Egészségfejlesztés folyóirat 2016-2018 lapszámaiból az egészséges táplálkozás,
elhízás területén hasznosítható közlemények linkjeit tartalmazza.

Cikkismertetés: Az értelmező és a reduktív előlapi élelmiszercímke szerepe az élelmiszer-választásban és a
vásárlásban
Szabó Andrea
Cikkismertetés: A hat- és hétéveseket célzó, elhízást megelőző iskolai programok hatékonyságának randomizált, ellenőrzött klasztervizsgálata (WAVES vizsgálat)
Erdei Gergő
Cikkismertetés: A rendszertudomány alkalmazása az egészséges táplálkozással kapcsolatos egyenlőtlenségek feltárásához
Krakkó Ágnes
A családi tradíció szerepe a kisdedek és kisgyermekek táplálkozásában
Karácsony Ilona, Kölkedi Petra, Karamánné Pakai Annamária
Képzelje el! 3. – Befektetés a jövőbe
Egészségfejlesztő program középiskolások körében – Az alapállapot felmérés eredményei
Pénzes Gabriella, Bíró Éva
Energiaital fogyasztási szokások és egészségtudatosság a felsőfokú képzésben résztvevő hallgatók körében
Dojcsákné Kiss-Tóth Éva, Kiss-Tóth Emőke
A gyermekkori elhízás népegészségügyi vonatkozásai
Kovács Anna Viktória
Cikkismertetés: Az Amszterdami Egészséges Testsúly Program
Kaposvári Csilla
Cikkismertetés: Egy közösségi alapú rendszerdiagram az elhízás okairól
Czér Polla, Földesi Judit
Cikkismertetés: A diéta és a fizikai aktivitás együttes hatása
Kocsis Éva
Cikkismertetés: Társadalmi problémának tekintjük az elhízást?
Csizmadia Péter
Cikkismertetés: Az alkoholfogyasztás kockázati határértékének meghatározása 83 prospektív vizsgálaton
keresztül
Bérczi Bálint
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Cikkismertetés: Árkülönbségek modellezése az egészséges és átlagos étrend között: új-zélandi
esettanulmány
Mózes Noémi
Cikkismertetés: Élelmiszerkörnyezet Szakpolitikai Index (ESZI INDEX) – Jelentés, Anglia
Kaposvári Csilla
Cikkismertetés: Kapcsolat a szénhidrát-, és a zsírbevitel valamint a szív- és érrendszeri betegségek és
mortalitásuk között, öt kontinens 18 országában (PURE): prospektív kohorszvizsgálat – a szerzők
észrevételekre adott válaszai
Erdei Gergő

Cikkismertetés:„Shape Up Somerville”: Egy egészséges közösség építése és fenntartása
Kasza Katalin
Cikkismertetés: Újszerű megközelítés: pontozáson alapuló, testmozgást ösztönző módszer
Hanzel Adrienn
Képzelje el!
Tartui felhívás az egészséges életmódért - Ismertető
Veress Réka
Hozzászólás az ’Egészpályás letámadás a kövérség ellen – Komplex beavatkozásokkal az elhízás
visszaszorítására’ közleményhez
Kovács Anna Viktória
Cikkismertetés: Kapcsolat a szénhidrát-, és a zsírbevitel valamint a szív- és érrendszeri betegségek és
mortalitásuk között, öt kontinens 18 országában (PURE): prospektív kohorszvizsgálat ismertetése
Erdei Gergő
Egészpályás letámadás a kövérség ellen - Komplex beavatkozásokkal az elhízás visszaszorítására
Vitrai József, Bakacs Márta
Cikkismertetés: A környezeti tényezők hatása a testmozgási és étkezési szokásokra - a közösségi szintű
fellépések lehetőségei
Veress Réka
Cikkismertetés: Élelmiszer, egészség és komplexitás: egy olyan koncepcionális megértés felé, amely az
együttműködésen alapuló népegészségügyi cselekvést irányítja
Erdei Gergő
Cikkismertetés: Mennyire hatékonyak a családalapú és az intézményi táplálkozási beavatkozások a
gyermekek étrendjének és egészségének javításában? - Szisztematikus áttekintés
Nagy Barbara
Cikkismertetés: A zöldség-, gyümölcs- és hüvelyesek fogyasztása és a kardiovaszkuláris betegségek és
halandóság 18 országban (PURE): prospektív kohorsz vizsgálat
Bakacs Márta

Egészségfejlesztés, LX. évfolyam, 2019. 1. szám

85

TEMATIKUS CIKKVÁLOGATÁS
Cikkismertetés: Az ülő életmód és az elhízás fiatalok körében: áttekintő tanulmány a kapcsolódó
felmérésekről és oksági elemzésekről
Varga Anita
Cikkismertetés: Hatékony viselkedésmódosító technikák a testmozgás és az egészséges táplálkozás
elősegítésére túlsúlyos és elhízott felnőtteknél; szakirodalmi áttekintés és meta-regressziós elemzések
Nagy Barbara
Cikkismertetés: Iskolaközösségi gyermek-egészségfejlesztési és elhízás-prevenciós beavatkozás egy klaszter
randomizált vizsgálata: a fun ‘n healthy in Moreland! projekt eredményei
Maczali Katalin
Cikkismertetés: ‘Szakpolitika, rendszer, környezet’ megközelítés az elhízás megelőzésében: elméleti keretek
helyi és állami beavatkozásokhoz
Vitrai József
Az étkezési magatartás összefüggése az ételválasztási motivációkkal és pszichológiai jellemzőkkel
középiskolások körében
Szabó Katalin, Pikó Bettina
Hogyan befolyásolja a kultúra az egészséget? II. rész: Táplálkozás, kultúra és egészség
Nagy Barbara
A rendszeres reggelizés mint szokáskialakítás és értékközvetítés a középiskolás korosztályban
Lelovics Zsuzsanna
A csecsemőkori allergia-megelőzés korszerű irányelvei és lehetőségei
Réthy Attila Lajos
E3 - Energia-egyensúly Egészségprogram Egyetemistáknak
Kubányi Jolán, Breitenbach Zita, Raposa László³ Bence, Szabó Zoltán
OKOSTÁNYÉR® – új táplálkozási ajánlás a hazai felnőtt lakosság számára
Szűcs Zsuzsanna
„Egészség-konyha” – Munkahelyi egészségfejlesztési programelem a Nemzeti Egészségfejlesztési
Intézetben
Fekete Krisztina
Egészségedre! Mókuskerék helyett! – Beszámoló a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet munkahelyi
kampányáról
Köteles Gábor, Kutai Orsolya
Amerikai Táplálkozási Ajánlás 2015-2020 - rövid ismertetés
Fekete Krisztina, Henter Izabella
A WHO Gyermekkori Elhízás Leküzdésére Alakult Bizottságának jelentése 2016
Henter Izabella
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Van-e bizonyítható, egészségre gyakorolt pozitív hatása az iskolakertnek? Válaszkeresés a review módszer
segítségével
Kovács Piroska, Solymosy József Bonifácz
Egészséges életmóddal kapcsolatos kutatások a hazai iskolákban
Járomi Éva, Szilágyi Kristóf, Vitrai József
Megjelent az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása kutatás legújabb felmérésének nemzetközi
jelentése
Németh Ágnes
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