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Tematikus cikkválogatás

Tematikus cikkválogatás a viselkedés, az egészségmagatartás
és a mentális egészség területéről

Az alábbi válogatás az Egészségfejlesztés folyóirat 2016-2020 lapszámaiból a viselkedés, az egészségmagatartás és a mentális egészség területén hasznosítható közlemények linkjeit tartalmazza.

Középiskolai koffeinfogyasztási szokások
Bornemisza Yvette Ágnes, Csővári Melinda, Varga Bernadett
A koronavírusjárvány-helyzet pszichológiai hatásai és azok enyhítése – áttekintő közlemény
441 magyar felnőtt véleményével
Szabó Csanád, Pukánszky Judit, Kemény Lajos
Spiritualitás és személyes higiénia
Molnár András, Ipolyi Dóra
Cikkismertetés: Vajon a kockázati tényezők vagy inkább az általuk kifejtett hatás fontosabb?
Vitrai József
Cikkismertetés: A mentális jóllét és az elhízás kapcsolata
Dr. Devosa Iván
Cikkismertetés: Személyiségünk és a korlátozó szabályozásokhoz való alkalmazkodás a
Covid-19 járvány alatt
Kiss Edina
Cikkismertetés: Tényleg 10.000 lépést kell tennünk naponta az egészségünkért?
Tarkó Klára
Cikkismertetés: Gyakrabban járunk gyorsétterembe, ha több található belőlük a környéken?
Devosa Iván
Cikkismertetés: Feladatalapú, csoportos testsúlykezelési program randomizált, kontrollált vizsgálata és
gazdasági értékelése
Wolher Veronika
Cikkismertetés: Segít-e, ha a pénztáraknál kínált ropogtatnivalókat egészségesebbre cserélik?
Devosa Iván
Cikkismertetés: Az elektronikus cigarettával kapcsolatos bővülő ismeretek módszeres áttekintése az
újabb bizonyítékok alapján
Cselkó Zsuzsa
A mentális egészség a XXI. század egyik nagy népegészségügyi kihívása
Wernigg Róbert
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Mentális egészségműveltség
Kormos-Krakkó Ágnes, Szabó Gabriella
Stresszkezelés és kiégésmegelőzés hatékony módszereinek szakirodalmi áttekintése
Salavecz Gyöngyvér, Pálinkás-Holovits Zsuzsanna, Handa Orsolya, Vig Katalin, Rusznyák-Pethő Anikó,
Szabó Gabriella
A krízisállapot megjelenése fiatalkorúak körében – A pedagógusok által alkalmazható technikák
Pálinkás-Holovits Zsuzsanna, Dr. Tóth Ditta Mónika, Rusznyák-Pethő Anikó
A gyermek – és serdülőkori depresszió tünetei, megjelenési formái és kezelése
dr. Németh Adrienn, Pálinkás-Holovits Zsuzsanna, dr. Sándor Piroska
A lakhatási körülmények hatása a mentális egészségre
Kormos-Krakkó Ágnes, Puskás Éva, Nagy Beáta Magda, Csieklinszki Zsanett
Innovatív példa a hallgatók egészségformálására a Semmelweis Egyetem Pető András Karon
Szilárd Zsuzsanna
A testnevelés órához kapcsolódó tudatos vízfogyasztás
Buti Nikolett, Wilhelm Márta, H. Ekler Judit
Cikkismertetés: Kettőscélú intézkedések a kóros tápláltság visszaszorítására
Varga Anita, Zámbó Leonóra
Cikkismertetés: A kóros tápláltsági állapot kettős terhe és egészségre gyakorolt hatásai
Guba Georgina
Cikkismertetés: Hogyan befolyásolta egy rendelet a boltok élelmiszerkínálatát, a vásárlási szokásokat
és az otthoni készletet Minneapolis-ban?
Dr. Devosa Iván
Szakmai vezetőknek 1 percben: Az Európai Alkohol Akcióterv végrehajtása
Devosa Iván
Komplex iskolai egészségfejlesztő program a COM-B modell tükrében
Eörsi Dániel, Árva Dorottya, Herczeg Vivien, Terebessy András
Cikkismertetés: A kannabisz orvosi és rekreációs célú használata – Kérdések és válaszok
B. Erdős Márta
Cikkismertetés: Az egyéni választáson túl
Csizmadia Péter
Cikkismertetés: Live 5-2-1-0, azaz a gyermekkori elhízás megelőzése rendszerszintű gondolkodással és
közösségek bevonásával
Prievara Katalin Dóra
Cikkismertetés: Hogyan változott az iskolázottságnak a várható élettartamra kifejtett hatása Belgiumban?
Maródi Ágnes
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Cikkismertetés: A fizikai aktivitás során bekövetkezett változások mérése intervenciós vizsgálatokban
Hanzel Adrienn
Cikkismertetés: Sporttal az egészség társadalmi egyenlőségéért
Mózes Noémi
Cikkismertetés: Új pszichoaktív szerek: kihívások a monitorozás, a szabályozás és a népegészségügyi
válaszlépések területén
Péterfi Anna, Tarján Anna, Horváth Gergely Csaba
Cikkismertetés: Ha öt szabályt betartunk, tíz évvel tovább maradhatunk egészségesek
Balogh Erika
Cikkismertetés: Nem segített a HeLP az iskolások elhízásának megelőzésében
Vitrai József
Új adatok a magyar serdülőkorúak egészséget befolyásoló szokásairól és egészségi állapotáról
Németh Ágnes
Dohányzásról anno és most
Balogh Erika
Nyíregyháza felnőtt lakosságának táplálkozási szokásai, tápláltsági állapota
Sárváry Attila, Szelesné Dr. Árokszállási Andrea, Gyulai Anikó, Jávorné Dr. Erdei Renáta
Társas kapcsolatok és mentális egészség szegregált településrészeken
Huszti Éva, Ember Zsolt
Lelki egészség Nyíregyháza lakosai körében
Sárváry Andrea, Majer Réka, Jávorné Erdei Renáta
A felnőtt lakosság dohányzási szokásai Nyíregyházán
Rákóczi Ildikó, Sárváry Attila, Gyulai Anikó, Takács Péter, Jávorné Erdei Renáta
Serdülők étkezési szokásai az „egészséghit-modell”, illetve az énhatékonyság, az optimizmus és az
önkontroll tükrében
Szabó Katalin, Pikó Bettina
Cikkismertetés: Az önbizalom és a nem hatása a stressz-reakciókra
Varga Szabolcs
Cikkismertetés: Hatékony eszköz-e a pénzvisszatérítés egészséges élelmiszerek vásárlásának ösztönzésére?
Skerlecz Petra
Cikkismertetés: Tanuljunk együtt, hogy csökkenjen az iskolai zaklatás és agresszió!
Járomi Éva
Cikkismertetés: Hasznos a jó szomszédi viszony?
Prievara Katalin Dóra
Vezetőknek 1 percben: Az ischaemiás szívbetegség elsődleges megelőzése: népesség, egyének, egészségügyi szakemberek
Szerkesztőségi közlés
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Alternatív dohánytermékek használata fesztiválon résztvevő fiatal felnőttek körében
Torma Albert, Fazekas-Pongor Vince, Terebessy András, Pénzes Melinda
Cikkismertetés: Étrendi kockázatok egészséghatása 195 országban, 1990-2017
Erdei Gergő
Cikkismertetés: Árcsökkentés vagy médiakampány növeli jobban a zöldség- és gyümölcsfogyasztást?
Kaposvári Csilla
Cikkismertetés: Az életmód változók és a dohányzási státusz várandósság alatti összefüggése romániai
nők egy csoportja körében
Varga Szabolcs, Ábrám Zoltán
Cikkismertetés: Dohányzási tilalom és az újszülöttek egészsége: magyarországi tapasztalatok
Kiss Judit
Cikkismertetés: Alkoholfogyasztási szokások és a májcirrózis kockázata: A Million Women Study elemzése
Czér Polla
Cikkismertetés: Alkoholfogyasztás, és annak kapcsolata az impulzív viselkedéssel az egészséges
OPRM1G allél hordozóinak körében
Varga Szabolcs
A testbecsülést befolyásoló tényezők vizsgálata serdülő lányok körében
Obál Annabella, Hamvai Csaba, Pikó Bettina
Iskola az egészség alapköve? Miért és mit tegyen az iskola a tanulói egészségéért?
Vitrai József
Úton az egészségorientált sportklub modell bevezetéséhez Magyarországon
Köteles Gábor, Veress Réka
Cikkismertetés: E-egészség és a csecsemőkori egészséges táplálkozás
Fromvald Tamás
Cikkismertetés: Miért nem tesznek többet a szegregált romák az egészségükért?
Feltáró néprajzi kutatás Szlovákiából
Orsós Zsuzsanna
Cikkismertetés: Az elhízás rendszerszintű megközelítése
Erdei Gergő
Cikkismertetés: Vajon a tejtermékek fogyasztása csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát
és az ebből adódó halálozást?
Erdei Gergő
Cikkismertetés: Az ingyenes iskolai gyümölcsprogram változtat-e az egészségtelen rágcsálnivalók
fogyasztásán?
Devosa Iván
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Cikkismertetés: Hogyan növelhetjük egyszerű változtatásokkal a gyermekek iskolai
gyümölcsfogyasztását?
Devosa Iván
Cikkismertetés: “Spirituális vagyok, de nem vallásos”: Védhet-e az egyik a másik nélkül a fiatalok
egészségkockázatos magatartásával szemben?
Maczali Katalin
Egészségmagatartás összehasonlító vizsgálata az orvostanhallgatók és jogászhallgatók körében
Dombrádi Viktor, Czira Eszter, Gáll Tibor, Nagy Attila, Bíró Klára
A fizikai inaktivitás nemzetgazdasági terhei
Gabnai Zoltán, Müller Anetta, Bács Zoltán, Bácsné Bába Éva
A fizikai aktivitás, mint egészségbefektetés
Pfau Sára Christa, Pető Károly, Bácsné Bába Éva
A személyi edzői hivatás tudományos és szakmai aspektusai
Tánczos Zoltán, Bognár József
Cikkismertetés: Alkoholfogyasztás és az általa okozott betegségteher a világ 195 országában és
különböző régióiban 1990 és 2016 között: szisztematikus elemzés a 2016-os Globális Betegségteher
Vizsgálathoz
Pál László, Szűcs Sándor
Cikkismertetés: Globális helyzetjelentés az alkoholról és egészségről 2018
Virág Márk
Cikkismertetés: Betegségteher és a mentális zavarok kezelésére fordított állami kiadások:
az amerikai egészségügyi rendszer válaszlépéseinek keresztmetszeti és ökológiai vizsgálata
Czér Polla
Cikkismertetés: A társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek hatása az egészségtelen életmódot mérő
kiterjesztett eszköz és az egészségi állapot közötti kölcsönhatásra
Csizmadia Péter
Cikkismertetés: A társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek hatása az önértékelt egészégre:
Szisztematikus szakirodalmi áttekintés az anyagi, pszichoszociális és magatartásbeli tényezők
relatív szerepét illetően
Csizmadia Péter
A szexuális úton átvihető, szisztémás megbetegedést okozó mikroorganizmusok ismerete középiskolai
pedagógusok számára
Burián Katalin
Cikkismertetés: A hat- és hétéveseket célzó, elhízást megelőző iskolai programok hatékonyságának
randomizált, ellenőrzött klasztervizsgálata (WAVES vizsgálat)
Erdei Gergő
Családon belüli szociális, mentálhigiénés kompetenciák fejlesztésével szerzett tapasztalataink
egészségügyi alapszakos felsőoktatási hallgatók körében
Fodor Bertalan, Kiss-Tóth Emőke
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A családi tradíció szerepe kisded – kisgyermek táplálkozásában
Karácsony Ilona, Kölkedi Petra, Karamánné Pakai Annamária
Az anyai attitűdöt befolyásoló családi tényezők
Pachner Orsolya, Lendvay Zsófia
SZERKESZTŐSÉGI KÖZLÉS: 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
Az Amszterdami Egészséges Testsúly Program
Kaposvári Csilla
Cikkismertetés: Egy közösségi alapú rendszerdiagram az elhízás okairól
Czér Polla, Földesi Judit
A diéta és a fizikai aktivitás együttes hatása
Kocsis Éva
Cikkismertetés: Társadalmi problémának tekintjük az elhízást?
Csizmadia Péter
Cikkismertetés: Tudatos jelenlét alapú intervenció az egyetemi hallgatók stressztűrő képességének
fokozására (a „Tudatos hallgató” tanulmány): pragmatikus, randomizált, kontrollált vizsgálat
Fűzi Márta
SZERKESZTŐSÉGI KÖZLÉS: Képzelje el! Akció az irodában
A testnevelés helyzete, céljai a köznevelésben és a felsőoktatásban
Lőkös Dániel
Cikkismertetés: Az alkoholfogyasztás kockázati határértékének meghatározása 83 prospektív
vizsgálaton keresztül
Bérczi Bálint
Cikkismertetés: Az alvás és az aktív kültéri játékkal töltött idő közti kétirányú összefüggés vizsgálata
10-13 évesek körében
Máté Zsuzsanna
Cikkismertetés: A diákok középpontba helyezése: Teljes iskola, teljes közösség, teljes gyermek modell
Járomi Éva
Cikkismertetés: „Shape Up Somerville”: Egy egészséges közösség építése és fenntartása
Kasza Katalin
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Cikkismertetés: Újszerű megközelítés: pontozáson alapuló, testmozgást ösztönző módszer
Hanzel Adrienn
A Magyar Gyermekorvosok Társasága körlevele a korai gyermekkor fontosságáról
SZERKESZTŐSÉGI KÖZLÉS: Képzelje el!
Tartui felhívás az egészséges életmódért – Ismertető
Veress Réka
Cikkismertetés: A mentális egészség újradefiniálásának irányába
Maczali Katalin
A fiatalok kockázati viselkedésének és mentális egészségének szűrése - a YouthCHAT program
Maczali Katalin
Hatékony viselkedésmódosító technikák a testmozgás és az egészséges táplálkozás elősegítésére
túlsúlyos és elhízott felnőtteknél; szakirodalmi áttekintés és meta-regressziós elemzések
Nagy Barbara
Egészségstílusokhoz illesztett, viselkedésváltozást célzó beavatkozások tervezése
Járomi Éva, Szűcs Erzsébet, Vitrai József
Viselkedésértés - A magatartástudomány eredményeinek hasznosítása a szakpolitika alkotásban
Taller Ágnes, Csizmadia Péter
Cikkismertetés: A mentális, idegrendszeri és szerhasználati zavarok okozta betegségteher kezelése:
a Megbetegedések elleni küzdelem prioritásainak (Disease Control Priorities) kulcsüzenetei, 3. kiadás
Kis Nóra
Az étkezési magatartás összefüggése az ételválasztási motivációkkal és pszichológiai jellemzőkkel
középiskolások körében
Szabó Katalin, Pikó Bettina
Az épített környezet hatása az egészségmagatartásra workshop
Csizmadia Péter
A kortársbántalmazás (bullying) mint népegészségügyi probléma
Várnai Dóra, Zsíros Emese, Németh Ágnes
Új, gyermekbántalmazás elleni irányelv egészségügyi szakemberek számára – összefoglalás
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
Németh Ágnes
Cikkismertetés: Iskola-alapú tanterv a depresszió-műveltség fejlesztésére amerikai középiskolás diákok
számára: egy randomizált hatásosság-vizsgálat
Maczali Katalin
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Cikkismertetés: Depresszió és az erőszak a serdülőkorúak és a fiatal felnőttek körében:
három longitudinális kohorsz vizsgálat eredményeinek ismertetése
Járomi Éva
Cikkismertetés: Az újonnan kialakított ellenállóképesség-fokozó program hatása a szülők és tanárok
által észlelt ellenállás-támogató környezetre a hongkongi Egészségfejlesztő Iskolákban
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
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