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Továbbképzéssel kapcsolatos információk
Regisztrációs díj:

10 000 Ft
A regisztrációs díj magába foglalja az absztraktkötetet és a
szabadon választott képzés díját.
Regisztrációs díjat csak azoknak számítunk fel, akik szabadon
választott képzésként kívánják elszámolni a konferencia részvételt.
GFE hallgatói, Alumni hallgatói, oktatói és munkatársai számára a
részvétel ingyenes (amennyiben nem kívánják szabadon
választható képzésként elszámolni a konferencián történő
részvételt).

Nyilvántartási szám:

SZTK-A-40889/2022

Felnőttképző
nyilvántartásba vételi
száma:

B/2021/000499

Szakmacsoport:

Felnőtt ápolás és gondozás; Gyermek ápolás és gondozás;
Mozgásterápia és fizioterápia; Szülészeti ellátás; védőnői ellátás;
közegészségügyi és népegészségügyi; Rehabilitációs és életvezetést
támogató; dietetikai és természetgyógyászati szakmacsoportok

Szabadon választott
továbbképzési pont:

18 pont a megjelölt szakmacsoportok számára
A konferencia befejezését követően 24 órán belül a
továbbképzésre jelentkezett résztvevőknek egy online tesztet kell
teljesíteniük.

További információ:

Dr. Beke Szilvia főiskolai tanár
06 (66) 561-629
beke.szilvia@gfe.hu
Sándor Tünde gazdasági főelőadó
06 (66) 561-623
sandor.tunde@gfe.hu

A Gál Ferenc Egyetem hallgatói szabadon választható konferenciakurzusként
vehetnek részt a rendezvényen.
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Program
2022. szeptember 29. − Csütörtök
8:30 − 10:00

Regisztráció

10:00 − 10:30

Konferencia megnyitása

10:00 − 10:15

Prof. Dr. Dux László, rektor, Gál Ferenc Egyetem
Konferencia résztvevőinek köszöntése

10:15 − 10:30

Dr. Becsei László Richárd, a Békés Megyei Központi Kórház főigazgató
főorvosa
Konferencia résztvevőinek köszöntése

10:30 − 11:30

I. Plenáris előadások

10:30 − 11:00

Prof. Dr. Várkonyi Tibor
Felszívódási zavarok, különös tekintettel a lisztérzékenységre

11:00 − 11:30

Dr. Ábrahám Csaba, ügyvezető, Eurofins Food Analytica Kft.
Analitikai kihívások az élelmiszer allergének meghatározásában

11:30 − 13:00

Ebédszünet

13:00 − 15:20

II. Táplálkozási szokások jelentősége gyermekkorban

13:00 − 13:20

Sárga Diána, dietetikus, Nestlé Hungária Kft.
4-10 éves gyermekek táplálkozás és fizikai aktivitás felmérésének
eredményei

13:20 − 13:40

Dr. Gaálné Dr. Maráczi Gabriella, járási tisztifőorvos, Orosházi Járási
Hivatal
Ételben az élet - Gyermekeink egészséges táplálása közös felelősségünk

13:40 − 14:00

Dr. Beke Szilvia, főiskolai tanár, Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális
Tudományi Kar
Gombos Anett, dietetikus, megbízott oktató (GFE) Sanitas, Diagnosztikai és
Rehabilitációs Központ
A gyermekkori elhízás rizikótényezői a szülők szemén keresztül

14:00 − 14:20

Dr. Párduczné Dr. Szöllősi Andrea, főiskolai docens, Gál Ferenc Egyetem
Egészség- és Szociális Tudományi Kar
Az elhízás szerepe a reprodukciós egészséget érintő megbetegedésekben

14:20 − 14:40

Szekeres-Simonová Erika, dietetikus, minőségügyi és betegbiztonsági
menedzser, egészségügyi tanár
Dietetikai tanácsadást támogató szoftverek alkalmazási lehetőségei a
betegedukációban (online előadás)

14:40 − 15:00

Herczeg Viktória, iskolai szociális munkás, Gyulai Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Miért látok mindenhol kalóriákat? Serdülőkor helyett evészavar? Segítők és
fiatalok küzdelme az iskolai mindennapokban

15:00 − 15:20

Henter Izabella MSc, dietetikus, táplálkozástudományi szakember,
P-22-H Bt.
Anamnézis és online önszűrés

16:00 órától

Fakultatív program: Gyulai Almássy-Wenckheim kastély
megtekintése, tárlat vezetéssel
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2022. szeptember 30. − Péntek
8:30 − 9:00

Regisztráció

9:00 − 12:00

III. Gasztronómia és tudatos élelmiszerválasztás

9:00 − 9:20

Hajdú Péter, PhD hallgató, Debreceni Egyetem Táplálkozás- és
Élelmiszertudományi Doktori Iskola
Dr. Prokisch József, egyetemi docens, Debreceni Egyetem Táplálkozás- és
Élelmiszertudományi Doktori Iskola
Gomba feldolgozás új módszerei bioaktív anyagok méréséhez

9:20 − 9:40

Varga Zoltán, adjunktus, tanszékvezető Pécsi Tudomány Egyetem,
Egészségtudományi Kar
A gasztronómia kihívásai - Ahogy a korona-hullámok a gasztronómiát
sodorják

9:40 − 10:00

Badacsonyi Katalin Tegza, PhD hallgató, PPKE Jog- és Államtudományi
Doktori Iskola
Az allergének szabályozásának jogszabályi háttere

10:00 − 10:20

Pilling Róbert, Operatív és kommunikációs vezető, TÉT platform
Antal Emese, dietetikus, szociológus, TÉT platform
Élelmiszerválasztás egészségtudatosan: reprezentatív kutatás a
tápértékjelölésről

10:20 − 10:40

Antal Emese, dietetikus, szociológus, TÉT platform
Pilling Róbert, Operatív és kommunikációs vezető, TÉT platform
Édes íz kutatás – reprezentatív felmérés a magyar lakosság körében

10:40 – 11:00

Hajdú Péter1 - Uzonyi Lívia, Dr. Prokisch József, 1PhD hallgató Debreceni
Egyetem Táplálkozás- és Élelmiszertudományi Doktori Iskola
Fekete színű élelmiszerek megítélése a hazai lakosság körében

11:00 − 11:20

Kávészünet

11:20 − 12:20

IV. Test és lélek- a táplálkozás a multidiszciplinaritás tükrében

11:20 − 11:40

Tömő Zsolt, PhD hallgató
A mentális zavarok, a distressz és a táplálkozási rendellenességek relációja

11:40 − 12:00

Lévai Tünde pszichológus, PhD hallgató
Társszerzők: Dr. Sándor Zita, Dr. Martos Tamás, Dávid Anett, Horvát
Barbara, Njers Sanela, Dr. Simonka Zsolt, Dr. Paszt Attila, Dr. Horváth
Zoltán, Dr. Ottlakán Aurél, Göncző Andrea, Börcsök Nikolett, Dr. Lázár
György, Dr. Látos Melinda
Test & Lélek Program az emlődaganatból történő felépülésért Multidiszciplináris intervenció alkalmazása a malignus emlődaganattal
operált nőbetegek

12:00 – 12:20

Molnár Zsanett, osztályvezető főnővér, Békés Megyei Központi Kórház,
Onkológiai és Sugárterápiás Osztály
Daganat „etetés” vagy korai temetés?

12:20 − 12:30

Konferencia zárása
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I. PLENÁRIS ELŐADÁSOK
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FELSZÍVÓDÁSI ZAVAROK , KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A LISZTÉRZÉKENYSÉGRE
ABSORPTION DISORDERS , IN PARTICULAR GLUTEN SENSITIVITY
Prof. Dr. Várkonyi Tibor
Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Kar
Kulcsszavak:

felszívódási zavarok, lisztérzékenység, táplálkozás

Az előadás témája a táplálkozás fontos alapjával a tápanyagok vékonybélben történő felszívódásával
foglalkozik orvosi szempontból, azért mert a társadalom egészségi állapotának fenntartásában döntő
szerepet játszik. Foglalkozunk a tápanyagok hasznosulásával, mely több élettani folyamat eredményeként
valósul meg.
Az előadás így ezen folyamatok alapjával a vékonybél funkcionális morfológiájával foglalkozik, kiegészítve
a súlyos felszívódási zavarhoz vezető egyre gyakoribb coeliákia ismertetésével.
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ANALITIKAI KIHÍVÁSOK AZ ÉLELMISZER ALLERGÉNEK MEGHATÁROZÁSÁBAN
ANALYTICAL CHALLENGES IN THE DETERMINATION OF FOOD ALLERGENS
Dr. Ábrahám Csaba, ügyvezető
Eurofins Food Analytica Kft.
CsabaAbraham@eurofins.com
Kulcsszavak:

élelmiszer allergének, analitika, ELISA, PCR

Az élelmiszerekkel szembeni allergiás reakciók folyamatosan emelkedő kihívást jelentenek az
élelmiszeripar mellett az analitika szolgáltatók számára is. Az érintett szereplők feladata összetett és
egymásra épülő: a vonatkozó klinikai kutatások célja, hogy meghatározza az allergiás reakciók
kiváltásáért felelős molekulákat, azok hatásmechanizmusát, illetve küszöbdózisát. Az élelmiszeripari
szakemberek olyan gyártási környezet kialakításán és üzemeltetésén dolgoznak, ahol biztosítható a
mentes élelmiszerek előállítása. Végül az analitikai szolgáltatók a klinikai kutatásokon alapuló, a
szabályozási környezetnek megfelelő, az élelmiszeripar számára kielégítően gyors és megbízható
analitikai módszereket igyekeznek fejleszteni, validálni és napi feladatokban használni.
Az élelmiszer allergének analitikájában jelenleg két rutinszerű módszer alkalmazott. Az ún. ELISA
módszeren (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) alapuló mérések egyszerűen kivitelezhetőek, a
konkrét allergiás reakciót kiváltó fehérjére specifikusak, és mennyiségi meghatározás esetében is
viszonylag pontosak. A PCR technika (Polymerase Chain Reaction) DNS alapú módszer, melyből előnyei és
hátrányai is adódnak. Az eljárás ma már rutin analitikai módszer, rendkívül specifikus és kvantitatív
mérések is végezhetőek vele. Ugyanakkor nem közvetlenül az allergiás reakciót kiváltó fehérjét mérjük
vele, így az eredmény nem minden esetben alkalmas a potenciális allergén hatás megállapítására.
Egy allergén méréseket végző analitikai szolgáltató számára a megfelelő technikai kiválasztásán túl
további számos kihívással kell szembenézni: mintavételezési kérdések, a módszerek validálásának és
verifikálásnak nehézségei, az elérhető referenciaanyagok korlátozottsága, a mérési bizonytalanság
kérdése, vagy éppen az eredmények véleményezéséhez szükséges jogszabályi háttér korlátozottsága.
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II. TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSOK
JELENTŐSÉGE GYERMEKKORBAN
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4-10 ÉVES GYERMEKEK TÁPLÁLKOZÁS ÉS FIZIKAI AKTIVITÁS FELMÉRÉSÉNEK
EREDMÉNYEI

RESULTS OF THE 4-10-YEAR-OLD CHILDREN DIETARY INTAKE AND PHYSICAL ACTIVITY SURVEY
Sárga Diána, dietetikus
Nestlé Hungária Kft.
diana.sarga@hu.nestle.com
Kulcsszavak:

4-10 éves gyerekek, elhízás, táplálkozás

KUTATÁS CÉLJA
Az elhízás multifaktoriális betegségnek tekinthető, mely kialakulásában számos tényező szerepet játszik. A
gyermekekre jellemző magas elhízási arány és a felnőttektől átvett helytelen táplálkozási szokások
nagyban befolyásolják a felnövekvő generáció egészségi állapotát. A kutatás célja, hogy a vizsgálat során
feltárt adatok hozzájáruljanak a gyerekek egészségét, helyes táplálkozását elősegítő intézkedésekhez.
MÓDSZER
Kérdőív segítségével felmérésre került a 4-10 éves gyerekek fizikai aktivitása, a szülők szocio-ökonómiai
státusza és a szülői táplálkozási attitűdök. Továbbá rögzítésre kerültek a lakóhely típusára, földrajzi
elhelyezkedésre vonatkozó adatok. A gyerekek táplálkozási szokásaira vonatkozó adatok gyűjtése a
nemzetközileg ajánlott „háromnapos táplálkozási naplóval” történt.
725 kérdőív és 666 táplálkozási napló került feldolgozásra a kutatás során.
EREDMÉNYEK
A túlsúly és az elhízás aránya 23% a felmért gyerekek körében. Jellemző a túlzott zsírbevitel (34,2 E%), a
magas koleszterin bevitel, valamint kedvezőtlen az omega-zsírsavak aránya. Az ajánlottnál lényegesen
kevesebb a gyerekek körében a tej- és tejtermék fogyasztás (290 g/nap), így a kalcium bevitel, a zöldséggyümölcs fogyasztás (263 g/nap) és a rostbevitel. A nátriumból számított sóbevitel 8,4 g/nap volt,
melynek 39 % az ételkészítésből és az asztali sózásból származott. A hozzáadott cukorból származó
energia átlagosan 11% volt.
Eredményekből látható továbbá, hogy a testtömeg-indexszel nő a gyerekek energiabevitele, míg a fizikai
aktivitás ezzel ellentétben csökken.
Az élelmiszerválasztást az adatok szerint a tudatosság, tanultság befolyásolja, jövedelemkategóriától
függetlenül. Az ország különböző részein tápanyagbevitel szempontjából nincsenek jelentős eltérések, míg
bizonyos élelmiszerek fogyasztásában, eltérést mutat a nyugti és keleti országrész.
KÖVETKEZTETÉS
A táplálkozás és elhízás kapcsolata összetett, melyre számos tényező hatással van. Ezért elengedhetetlen
az elhízás holisztikus megközelítése, a gyerekek kiegyensúlyozott táplálkozásra való nevelése, szülők
edukációja, a gyerekek körében végzett oktató tevékenységek, egészségmegőrző programok és a korszerű
élelmiszeripari termékfejlesztések.
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ÉTELBEN AZ ÉLET - GYERMEKEINK EGÉSZSÉGES TÁPLÁLÁSA KÖZÖS FELELŐSSÉGÜNK
IN A FOOD IS THE LIFE - O UR CHILDREN 'SHEALTHY FEEDING IS OUR COMMON RESPONSIBILITY
Dr. Gaálné Dr. Maráczi Gabriella, járási tisztifőorvos
Orosházi Járási Hivatal
maraczi.gabriella@gmail.com
Kulcsszavak:

Egészséges táplálkozás, közétkeztetés, gyermekek egészsége

Az egészséges táplálkozás a különféle élelmiszerek, élelmi anyagok, ételek és italok olyan arányban és
mennyiségben, kellő változatossággal történő tartós és rendszeres fogyasztása, amely bizonyítottan
csökkenti bizonyos betegségek kockázatát. A gyermekkorban kialakított táplálkozási szokások és
ismeretek nagyon meghatározóak a felnőtt életre nézve is. A helyes ételválasztás, az étkezési ritmus, az
ízlés kialakulása, valamint a táplálkozási magatartás folyamatában a szülő, a közétkeztető és az oktatás
közös felelősséggel bírnak. A fiatalabb korosztályok körében az étkezési szokások gyors változása, az
egyoldalú táplálkozás, a nem megfelelőmennyiségű és minőségű ételek, a táplálkozással összefüggő
megbetegedések mind fiatalabb korban történőmegjelenése mond alátámasztották, hogy szükség van a
közétkeztetés megújítására. 2009-ben országos óvodai táplálkozás-egészségügyi felmérés zajlott, melynek
eredményeire alapozva Békés megyében2010-ben útjára indult a Mintamenza program. Ebben az időben
zajlott a közétkeztetés jogi szabályozásának átalakítása. A Mintamenza program az új rendelet
megjelenéséig szakmai segítséget tudott nyújtani a közétkeztető kinek a változásokra való felkészülésben.
A közétkeztető igyekeznek megfelelő az előírásoknak. Látjuk azonban, hogy a fiatal felnőtt generáció, a
mai kisgyermekes szülők ismeretének bővítés elengedhetetlen. Fontos a hiteles, megfelelő szakmai
háttérrel és elhivatottsággal zajló kommunikáció. A szülők, közétkeztető, pedagógusok felelősségteljes
munkája gyermekeink egészségére válik.

10

A GYERMEKKORI ELHÍZÁS RIZIKÓTÉNYEZŐI A SZÜLŐK SZEMÉN KERESZTÜL
RISK FACTORS FOR CHILDHOOD OBESITY THROUGH THE EYES OF PARENTS
Dr. Beke Szilvia, főiskolai tanár
Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Kar
beke.szilvia@gfe.hu
Gombos Anett, dietetikus, wellness szakmenedzser, élelmezésvezető, megbízott oktató (GFE)
Sanitas, Diagnosztikai és Rehabilitációs Központ
gombosanett13@gmail.com
Kulcsszavak:

gyermekkori elhízás, tápláltsági állapot, táplálkozási szokások, megelőzés

Napjaink meghatározó népegészségügyi problémája az elhízás, mely az évek múlásával számos krónikus
megbetegedés rizikótényezőjévé válik. Felnőttek és gyermekek tápláltsági állapotának és táplálkozási
szokásainak felmérése az OTÁP, illetve a COSY felméréseknek köszönhetően rendszeresen megtörténik.
Az egyes időszakok adatainak összevetése során az látható, hogy jelentős elmozdulások nem
tapasztalhatók és sajnálatosan a gyermekgyógyászoknak egyre több olyan krónikus megbetegedéssel kell
szembenézniük mely korábban csak felnőtt vagy idős korban jelentkeztek.
A szerzők, azonban jelen előadás során arra vállalkoznak, hogy a tápláltsági állapotot és a táplálkozási
szokásokat a szülők szemüvegén keresztül mutassák be.


Vajon mit teszünk, mi szülők annak érdekében, hogy gyermekeink egészséges felnőttkort
kezdjenek meg?



Megfelelő szokás kialakítás történik-e, ha nem akkor mindez mivel magyarázható?



Jó példával járnak-e elő a szülők akkor amikor a család táplálkozásáról van szó?



Találunk-e ebben különbségeket iskolázottság vagy más társadalmi mutató alapján?

A szerzők ezekre a kérdésekre keresik a választ, melynek alapját a szülők által kitöltött kérdőívek adják,
melynek feldolgozása során mind leíró, mind matematikai statisztikai módszerek alkalmazására sor
került.
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AZ ELHÍZÁS SZEREPE A REPRODUKCIÓS EGÉSZSÉGET ÉRINTŐ MEGBETEGEDÉSEKBEN
THE ROLE OF OBESITY IN DISEASES AFFECTING REPRODUCTIVE HEALTH
Dr. Párduczné Dr. Szöllősi Andrea, főiskolai docens
Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Kar
parduczne.szollosi.andrea@gfe.hu
Kulcsszavak:

obesitas, reprodukciós egészség, prevenció

Az elhízás (obesitas) világszerte jelentős népegészségügyi problémát jelent, a WHO 1998 óta betegségként
definiálja. Hazánkban az elhízás, mint rizikófaktor nemcsak a felnőtt lakosságot érinti, a serdülőkorú
gyerekek közül minden negyedik túlsúlyos vagy elhízott. A gyermekkori elhízás pedig szoros kapcsolatot
mutat a felnőttkori elhízással és a társuló betegségekkel. Az elmúlt két évben a COVID pandémia miatti
életmódbeli változások tovább rontották a helyzetet. A túlsúlyos és elhízott egyének esetén a
társbetegségek relatív kockázata megnő a normál BMI-vel rendelkező egyénekhez képest. A várható
élettartam elmarad a normál testsúlyú egyénekhez képest és többlethalálozás figyelhető meg a
kardiovaszkuláris betegségek és a diabetes mellitus területén.
Az elhízás számos nőgyógyászati problémával is összefüggést mutat. Nehézségbe ütközik a teherbeesés,
gyakoribbak a meddőségi problémák, a vérzészavarok, bizonyos nőgyógyászati megbetegedések
kockázata fokozott. Várandósság esetén pedig az obes gravidáknál a szülészeti komplikációk száma
nagyobb.
Az elhízás megelőzése lenne a legfontosabb és ezt már gyermekkorban el kellene kezdeni. Az elhízás
kezelésének fő alapelve a tudatos, komplex életmódváltás. A primer prevenció az optimális táplálkozás és
a rendszeres testmozgás szerepét emeli ki, amelyekhez egészségtudatos viselkedésnek kell társulnia. A
testsúlycsökkentéshez szükséges kalóriadeficit létrehozásában a diéta mellett a másik fontos tényező a
testmozgás. Az elhízás megelőzésében és kezelésében is kiemelt szerepet kap a testmozgás, a hangsúly
mindig a fokozatosságon és a rendszerességen van.
A compliance sajnos idővel romlik, ezért hatékony fogyáshoz kiegészítő kezelésre lehet szükség. A
minőségi táplálékkiegészítők mellett, farmakológiai megoldásra is lehetőség van. A testtömeg 5-10 %-os
csökkenése csökkentheti az elhízással kapcsolatos számos kockázatot és társbetegséget. A nők fogyásának
néhány kedvező hatása: javuló fogamzóképesség, javulnak a PCOS tünetei, kisebb kockázat a
dysmenorrhea, kevesebb GDM és annak szövődményei, kisebb emlőrák rizikó.
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DIETETIKAI TANÁCSADÁST TÁMOGATÓ SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A
BETEGEDUKÁCIÓBAN

DIGITAL APPLICATIONS SUPPORTING DIETARY COUNSELLING IN PATIENT EDUCATION
Szekeres-Simonová Erika, dietetikus, minőségügyi és betegbiztonsági menedzser,
egészségügyi tanár
erika.simonova@gmail.com
Kulcsszavak:

dietetika, telemedicína, digitális egészségügy, cukorbetegség, vesebetegség, elhízás,
egészségügyi szoftvermegoldás

Bevezetés / Vizsgálat célja:
A COVID-19 járvány kapcsán megváltozott a páciensek táplálkozási magatartása. A dietetikusok által
megtervezett, és egyénre szabott táplálkozásterápia az ellátás minden szintjén igazolt előnyökkel jár, és
emellett egészség-gazdasági haszna is egyértelmű. A járvány alatt a betegágy mellett a dietetikai edukáció
nem volt mindig elérhető, és eredményes, a betegek diétás ismeretei sok esetben hiányosak maradtak,
nem beszélve arról, hogy az alapellátásban nincsenek elérhető, regisztrált dietetikus szakemberek, ami
miatt sérült az ellátás színvonala.
Vizsgálati anyag és módszer:
Az előadásom során a dietetikai tanácsadás aktuális folyamatának áttekintése után egy olyan új hibrid
(online-kontakt) tanácsadási formát kívánok bemutatni, amely alkalmas a betegek diétás ismeretének
növelésére és a dietetikai edukáció hatékonyságának javítására, így emelve az ellátás minőségét és
biztonságát a krónikus betegségben szenvedők körében.
Eredmények:
Bemutatom eddigi tapasztalatainkat és eredményeinket cukorbeteg, vesebeteg, és elhízással küzdő
betegekkel kapcsolatban, valamint azt, hogy hogyan válik egy új tanácsadási forma napi rutinná, ahol több
egyéni étrend készül rövidebb idő alatt, naprakész a dietetikus-beteg kommunikáció, és szükség esetén
azonnali beavatkozási lehetőséggel is rendelkeznek a szakemberek.
Következtetés:
A COVID-19 járvány alatt bebizonyosodott, hogy milyen fontos szerep hárul a digitális egészségügyre. Az
egészségügyben igény van a diagnosztika és a monitorozás gazdaságos megvalósítására. A digitális
eszközök hozzáférést biztosíthatnak hiteles információkhoz, olyanok számára, akik krónikus betegek, és
hosszú távon igényelnek támogatást. Az egészségügyi szakma képviselői pedig képesek arra használni
ezeket a digitális eszközöket, hogy naprakészen tájékozódhassanak a betegek állapotáról, vagy személyre
szabott tájékoztatást adjanak, ezzel fenntartva a betegekkel való kapcsolatot, és az elkötelezettséget is.
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MIÉRT LÁTOK MINDENHOL KALÓRIÁKAT? SERDÜLŐKOR HELYETT EVÉSZAVAR ?
SEGÍTŐK ÉS FIATALOK KÜZDELME AZ ISKOLAI MINDENNAPOKBAN
CALORIES ARE AS FAR AS THE EYE CAN SEE . E ATING DISORDER INSTEAD OF ADOLESCENCE ...
SOCIAL WORKERS AND STUDENTS ARE TOGETHER WITH PROBLEMS IN OUR SCHOOL
Herczeg Viktória, iskolai szociális segítő
Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
herczegv92@gmail.com
Kulcsszavak:

evészavar, kiközösítés, bizonytalanság, bizalom, média, megfelelés

Kövér vagy… Miért eszel ennyit? Senkinek nem fogsz kelleni… Ne gyere a bulira, mert ronda vagy… Miért
nem eszel? Mi bajod van? Mindenkit kikészítesz ezzel az új hóbortoddal… Ez nem vicces és legfőképpen
nem menő… Direkt csinálod, hogy kikészüljek?...
Számos, ehhez hasonló mondat hangozhat el egy kamaszt/kamaszokat nevelő családnál, az iskolában vagy
bármelyik közegben, ahol a fiatal az idejét tölti… Több családi tragédia, melyről mélyen hallgatnak.
Aprónak tűnő mondatok, melyek mégis tüskék, amik begyulladnak. Kiközösítés, az elfogadás, tolerancia
hiánya, média torzítása, irreális elvárások.
A fiatalok egye többen választják mostanában a beilleszkedéshez önmaguk sanyargatását. Meg akarnak
felelni egy olyan elvárás halmaznak, aminek képtelenség. Azt hiszik, hogy akkor szerethetőek, ha a másik
elvárásainak megfelelően alakítják magukat. Utána mégsem sikerül, de miért nem, fáj, érthetetlen.
Mi minden történt a karantén alatt… digitális oktatás, családok összezárva, kortárs személyes jelenlétének
hiánya, túlzott képernyőidő, túlzott média fogyasztás, szülők szabadsága, sokszor bizonytalan
mindennapok, bizonytalan holnap. Majd újra visszatérés a „normál” jelenlétbe.
Falcolás, pánikrohamok, evészavar, anorexia, bulimia, káros szenvedélyek… óvodai és iskolai szociális
segítőkét kollégáimmal tapasztaljuk, hogy a gyerekeknek/fiataloknak szükségük van biztos pontra,
figyelemre, megértésre. Az egyéni konzultációk során elmondják, kiöntik a lelküket, adják a bizalmukat a
fent felsorolt problémáik kapcsán, melyek közül az egyik legjellemzőbb mostanában az evészavar. Ezek
után pedig elkezdődik sokszor a szélmalomharc…
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ANAMNÉZIS ÉS ONLINE ÖNSZŰRÉS
ANAMNESIS AND ONLINE SCREENING
Henter Izabella MSc, dietetikus, táplálkozástudományi szakember
P-22-H Bt.
izabella.henter@gmail.com,
Kulcsszavak:

tápláltsági állapot, okostányér, online táplálkozási applikációk

Bevezetés:
A tápláltsági állapot és az életmód jelentősége betegségek esetében bizonyított. Az utóbbi két évben több
mérvadó kiadvány is megjelent a kardiológia és életmód témakörét is érintve: a Cardiovascular researchben publikált „Dietary recommendations for prevention of atherosclerosis”, az Orvosi Hetilapban a hazai
szakmaközi ajánlás „Az elhízás kezelése és megelőzése: táplálkozás, testmozgás, orvosi lehetőségek”,
valamint a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége állásfoglalása: „Növényi alapú étrendek
táplálkozástudományi megítélése” címmel.
Célkitűzés:
A hiteles táplálkozási ismeretek terjesztése a mindennapi étkezések kiválasztáshoz rendkívül fontos. A
lakosság 70-75 százaléka bizonytalan, főleg az interneten található nagy mennyiségű információ miatt. Az
életmódváltáshoz szükséges anamnézis felvételét a hagyományos életmód/dietetika területén használt
alkalmazások, mint pl. kaloriabazis.hu, okostanyer.hu, merokanal.hu/60pluszegeszseg stb. mellett
megjelent egy új lehetőség a www.mibolmennyitegyek.hu.
Módszer:
Az ingyenes honlap az OKOSTÁNYÉR, a hazai egészséges táplálkozási ajánlás, a Közétkeztetési Rendelet és
egyéb, aktuális iránymutatások alapján készült, laikusok és egészségügyi szakemberek számára. A
weboldalra látogató, ha belép és kitölti a kérdőívet, vagy annak egy részét, akkor algoritmus segítségével
kap személyre szabott ajánlást alapanyagonkénti ételadagokkal, magyarázatokkal, indoklással.
Eredmények
A weboldal további funkciókkal, szolgáltatásokkal is rendelkezik: konzulens dietetikust ajánl, a
Tudástárhoz Tudásfelmérő modul kapcsolódik, igény szerint rendszeres e-mail üzeneteket küld - étrend
mintákkal, konyhai műveletek videós oktatásával, valamint igény szerint bevásárló listát készít.
Megbeszélés:
2020. június 10 – 2022. június 13. közötti statisztika szerint 1215.841 fő látogatott a honlapra, 8594-en
töltötték ki a kérdőívet és 4247-en nézték meg az ajánlásokat.
A regisztráltak közül fogyni szeretne 77%, de édességet nassol 52%, a magas vérnyomás beteg 20%,
refluxra panaszkodik, diabeteszes 11%, 15%, dohányzik 18%, fizikai aktivitás: heti 1x 2x 28%, heti 3x 4x
22%.
Konklúzió:
A mibolmennyitegyek.hu egy hazai online lehetőség, ami segíti a lakosságot az egészséges és személyre
szabott étkezési terv elkészítésében, az életmódváltásban, és fejleszti az egészségtudatosságot. A
szakemberek számára lehetővé teheti a gyorsabb anamnézisfelvételt, életmódtanácsadást, az egységes,
azonos módszerrel történő adatgyűjtést, valamint a döntéshozatalt támogató adatbázis feltöltését.
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III. GASZTRONÓMIA ÉS
TUDATOS
ÉLELMISZERVÁLASZTÁS
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GOMBA FELDOLGOZÁS ÚJ MÓDSZEREI BIOAKTÍV ANYAGOK MÉRÉSÉHEZ
NEW METHODS OF MUSHROOM PROCESSING FOR THE MEASUREMENT OF BIOACTIVE SUBSTANCES
Hajdú Péter, PhD hallgató
Debreceni Egyetem Táplálkozás- és Élelmiszertudományi Doktori Iskola
hajdu.peter@agr.unideb.hu
Dr. Prokisch József, egyetemi docens
Debreceni Egyetem Táplálkozás- és Élelmiszertudományi Doktori Iskola
jprokisch@agr.unideb.hu
Kulcsszavak:

gomba feldolgozás, innováció, bioaktív anyagok

Manapság a gombák termesztése növekvő tendenciát mutat, hiszen az elmúlt 10 évben duplájára
növekedett a gombatermesztés mérete, mely a FAOSTAT adatai alapján 2020-ban 42,79 MT
(milliótonnára) tehető világszerte. Ezzel szemben Magyarországon, a gombatermesztés közel
háromszorosa az egy évtizeddel ezelőtti állapothoz képest, így 2020-ban 39.400 tonna gombát
termesztettek. A gombafogyasztási szokások az elmúlt 10 évben növekedést mutatott Magyarországon a
KSH adatai alapján, hiszen a 2010-es adatok alapján évi 0,7 kg/fő/év mennyiség a 2020-as adatok alapján
már 1 kg/fő/évre növekedett. Azonban a népszerű gombák között a csiperke dominál hazánkban és szerte
Európában.
Az emelkedett termesztési és fogyasztási igény következtében új termékek kidolgozása és új feldolgozási
módszerek használata lenne célszerű.
Kutatócsoportunk célja a sous vide technológia alkalmazása, majd az így kapott alapanyagok vizsgálata és
fejlesztése. Kutatásunkban fehér és barna Kétspórás csiperkegombát (Agaricus bisporus), Késői
laskagombát (Pleurotus ostreatus) és Shiitake gombát (Lentinula edodes) használtunk fel.
A kísérletekben 60-90 °C közötti állandó hőlégkeveréses közeget használtunk, melyet 1-, 2 napig illetve 1
hétig használtunk. Az így kapott szilárd és lé frakciókat különválasztottuk. Kerestük azt az eljárást, amivel
a lehető legtöbb gombalevet tudjuk elválasztani. Ez azért volt fontos, hogy további kísérleteket tudjunk
megvalósítani, de bioaktív anyag meghatározásnál is használtuk, a gombatest és a kontroll minta mellett.
Jelen kutatás egyik szelete kerül bemutatásra, mely a mikroelem tartalom meghatározására (GC-MS, ICPOES, HPLC). Eredmények bemutatására saját adatok mellett összehasonlító elemzéseket is be fogunk
mutatni.
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A GASZTRONÓMIA KIHÍVÁSAI - AHOGY A KORONA-HULLÁMOK A GASZTRONÓMIÁT
SODORJÁK

CHALLENGES OF GASTRONOMY – HOW GASTRONOMY IS SWEPT BY CORONA-WAVES
Varga Zoltán, egyetemi adjunktus, tanszékvezető
Pécsi Tudomány Egyetem, Egészségtudományi Kar, Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi
Szervező Tanszék
zoltan.varga@etk.pte.hu
Kulcsszavak:

gasztronómia, pandémia, alkalmazkodás, újratervezés, lehetőségek

A vendéglátás minőségét, fejlődőképességét sok tényező befolyásolja. A vendéglátásnak meghatározó
szegmense a gasztronómia. 2020-ban elérkezett egy olyan időszak, amikor egy világjárvány miatt szinte
egész éven át radikálisan megcsappant a vendégek száma: külföldieké, hazaiaké. A visszaesést ráadásul
még egy hullámzó tendencia is kíséri. Egy ilyen időszakban hatalmas kihívást jelent a gasztronómia
minden szereplőjének a tervezés, működtetés és fejlesztés.
A tulajdonosoknak, üzemeltetőknek jó gazdasági-, marketing- és munkaszervezési készségekkel kell
rendelkezniük, valamint naprakész információk birtokában kell lenniük, hogy az üzletet lehetőség szerint
optimálisan működtethessék, a részleges vagy végleges bezárást elkerüljék. A talpon maradás kérdése
minden szereplő részéről sok megértést, türelmet, rugalmasságot, alkalmazkodást és lemondást igényel –
a beszállítóktól a fogyasztókig.
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AZ ALLERGÉNEK SZABÁLYOZÁSÁNAK JOGSZABÁLYI HÁTTERE
THE LEGAL BACKGROUND OF SUBSTANCES OR PRODUCTS CAUSING ALLERGIES OR INTOLERANCES
Dr. Badacsonyi Katalin Tegza, PhD hallgató
PPKE Jog- és Államtudományi Doktori Iskola
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
badacsonyi.katalin.tegza@gmail.com
Kulcsszavak:

allergének, ételérzékenység, ételintolerancia, jogszabályi háttér, allergének szabályozása

Életünknek minden aspektusát áthatja a jog, jogviszonyok, jogi tények. Sokszor nem is sejtjük, de a
legegyszerűbb, leghétköznapibb dolgok, mozzanatok mögött is jogi aktusok húzódnak meg. Mikor
leveszünk egy terméket a bevásárlóközpont polcáról, a dobozon látható összetevők, a dőlt betűs vagy
aláhúzott kiemelések mögött mind jogszabályok szakaszai húzódnak meg, ahogy azon aktus mögött is,
mikor a pénztárnál fizetünk a termékért. Továbbá, a termék hibájából fakadó károk bekövetkeztekor is a
jog segítségével léphetünk fel.
Az allergének szabályozásának kérdései kulcsfontosságú terület a fogyasztók egészségének megóvása
érdekében, különösen az ételallergiás és ételérzékeny fogyasztók esetében. A kérdéskör fontosságát
hangsúlyozza, hogy Európai Uniós szinten szabályozott a kötelező allergének jelölése. Valamint, az
egészséghez való jog alaptörvényi szinten került megfogalmazásra.
Ebből is látható, hogy az egészség, mint védendő érték kiemelt szerepet kap mind tagállami, mind Európai
Uniós szinten, mely érvényre juttatása az allergének jelölésének szabályozásán keresztül is megvalósul.
Vizsgálandó annak kérdése, hogy a jelenlegi szabályozás kielégítő-e, tehet-e valamit Európai Uniós
tagállam annak érdekében, hogy az Európai Uniós szabályozásnál szigorúbban szabályozzon bizonyos
kérdéseket amennyiben úgy ítéli meg, hogy azt az állampolgárok érdeke indokolná.

19
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A vásárlók egyre nagyobb figyelmet fordítanak az egészségesnek gondolt élelmiszerek kiválasztására, és
ehhez a legtöbb segítséget megtalálhatják a termék csomagolásán. Korábbi kutatásaink kiderítették, hogy
a fogyasztók bár figyelik, sokszor nem teljesen értik az élelmiszereken található információkat, ez pedig
megnehezíti, hogy valóban megalapozott döntést hozzanak a vásárlásaik során. Az egészségtudatosság
egyre növekvő tendenciája mögött sokszor féligazságok, rosszul értelmezett információk szerepelnek, a
magukat tudatos fogyasztónak gondolók körében erősebben élnek a táplálkozással, élelmiszerekkel
kapcsolatos tévhitek is.
A TÉT Platform a Trade Magazin, több érintett szervezet és élelmiszeripari cég bevonásával, valamint az
Agrárminisztérium támogatásával reprezentatív kutatást végez 2022. nyarán, melynek célja, hogy minden
eddiginél mélyebb ismereteket szerezzünk a tápértékjelölések használatáról. A kutatás során elsősorban a
fogyasztók tápértékjelöléssel kapcsolatos aktuális tudására fókuszálunk.
Mivel a vizsgálat az absztrakt leadásának időpontjában még folyamatban van, ezért itt még csak a kutatás
fókuszpontjait vázoljuk fel, de az előadásban már az eredményeket mutatjuk be.
A kutatás célja
•

Megismerni a magyar fogyasztók tápértékjelölésekkel kapcsolatos tudását, esetleges igényeit

•

Adatokat, elemzéseket végezni annak érdekében, hogy azok segítségével a tápértékjelölés
témában kommunikációs kampányt lehessen folytatni a lakosság körében.

•

Segítséget nyújtani a hazai élelmiszeripari vállalkozásoknak és/vagy szervezeteknek a FOPNL
rendszerek bevezetéséhez

A kutatás hipotézisei
•

A tápértékjelölésnek minél egyszerűbbnek, könnyen érthetőnek kell lennie a fogyasztók szerint

•

A frontoldali tápértékjelölések segítenek az egészségtudatos választásban.

•

A frontoldali tápértékjelölések érzelmi és racionális alapon is befolyásolják a fogyasztói
döntéseket.
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A táplálkozási ajánlások szerint a cukorfogyasztást mind a gyermekeknél, mind a felnőtteknél korlátozni
szükséges.
Kutatásunk célja az volt, hogy megismerjük a magyar lakosság cukor-, édesítőszer-, édesség- és üdítőitalfogyasztási szokásait. A kérdőíves adatfelvételt 2022. január-február között végeztük 1000 fogyasztó
bevonásával, online panelkutatás keretében. A minta kor, nem, régió és településtípus szerint
reprezentatív a 18+ éves hazai lakosságra. A statisztikai elemzés SPSS 25.0 programmal készült. A
felmérés eredményeinek feldolgozása során leíró statisztikákat alkalmaztunk.
Az eredmények alapján megállapítható, hogy a megkérdezettek majdnem 60%-a az édes ízeket kedveli.
Ezt követi a sós, majd a savanykás íz. A nők nagyobb aránya tekinthető édesszájúnak (59,6%), míg a
férfiak kevésbé (56,4%).
Minél magasabb valakinek az iskolai végzettsége, és minél egészségtudatosnak vallja magát, annál kevésbé
édesíti az italait.
A fehércukor-fogyasztás aránya a legszegényebb háztartások körében 61,9%, addig ugyanez a
leggazdagabb csoportban mindössze 27,0%. Minél egészségtudatosabb egy személy, annál kevesebb
fehércukrot fogyaszt, illetve annál több mézet és édesítőszert. Az egészségtudatosság és az édesítőszerek
használata között más pontokon is pozitív korreláció figyelhető meg.
A nemek között jelentős különbség van az édességfogyasztás kérdésében: a férfiak szerint a gyakori, a nők
szerint a kevésbé gyakori fogyasztása ajánlott. Minél idősebb és egészségtudatosabb a válaszadó, az
édességekhez kapcsolódóan annál ritkábban történő fogyasztási ajánlást társít.
A válaszadók csaknem fele nem tudja, mik a nemzetközi szakmai ajánlások a cukorfogyasztás területén.
Összefoglalásként látható, hogy elsősorban nemtől és kortól függ az ízek kedveltsége, ugyanakkor a
településtípusnak is van befolyásoló szerepe. A fehércukor fogyasztása szignifikánsan csökken az iskolai
végzettség, az egészségtudatosság és a település méretének növekedésével. Helyette barnacukrot,
édesítőszereket és mézet tesznek a kávéjukba vagy a teájukba.
Az egészségügyi szakdolgozóknak kiemelkedő szerepük van az edukációban, így a cukor-, édesítőszer-,
édesség- és üdítőital-fogyasztási szokások terén tapasztalt anomáliák csökkentésében.
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Napjainkban az egészségtudatos táplálkozás egyre jobban teret hódít magának, illetve a funkcionális
élelmiszerekre való igény is fokozódik. Ugyanakkor, feltörekvő népszerűségnek örvendenek azoknak az
élelmiszereknek a fogyasztása, amelyek érzékszervi paramétereiket tekintve (szín, illat, íz, konzisztencia)
eltérnek az elvárttól. Kutatásunk általános célkitűzése volt a fekete színű élelmiszerek elfogadását, a
mesterséges színezékek megítélését, valamint a különböző élelmiszer trendek ismeretét vizsgálni.
Kutatómunkánk keretében az adatokat online kérdőíves felmérés formájában gyűjtöttük, amelynek
kitöltése anonim és önkéntes módon történt (n=998). A kérdőív két részből tevődött össze, aminek első
felében a kitöltők a fekete színű élelmiszerekkel, az adalékanyagokkal, valamint az élelmiszer trendekkel
kapcsolatos kérdésekre, míg a második részében szociodemográfiai adatokra válaszoltak. A kérdőív
elemzésénél külön taglalásra kerültek a fekete színű élelmiszert fogyasztók (n=764) a nem fogyasztókkal
(n=234) szemben. A nemek szerinti megoszlásban, a nők aránya 84% (n=840) volt, míg a férfiaké 16%
(n=158). A nők 76%-a fogyasztott már fekete színű élelmiszert, ez a férfiak körében 80% volt. A fekete
színű élelmiszert fogyasztók többsége (72%) nem tántorodik el a mesterségesen színezett élelmiszerektől,
valamint 68%-uk szerint nem is járnak egészségkárosító tényezővel (khi2 próba, p<0,001). A nem
fogyasztók 51%-a nem ódzkodik a mesterségesen színezett élelmiszerek fogyasztásától, viszont a többség
úgy ítéli (53%), hogy egészségügyi kockázattal bírnak (khi2 próba, p<0,001). A kitöltők az alábbi
élelmiszer trendekről hallottak leggyakrabban: fekete színű élelmiszerek, kókuszolaj használata, ehető
gombák.
Elmondható, hogy a fekete színű élelmiszereket szívesen kipróbálják az emberek. Úgy gondolom, hogy a
jövőben érdemes lehet olyan élelmiszereket gyártani, amelyek fekete színben is kaphatóak, ezzel növelve
a hazai termékpalettát. Vizsgálatunk a későbbiekben a növény alapú vegán húspótlók
termékfejlesztésének a segítségét adhatja, melynek során gombák által szeretnénk a növényi étrendet
követők számára szánt termékeket bővíteni.
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A hazai lakosság mentális/lelki állapota rosszabbnak mondható az európai átlagnál. A magyar lakosság
nagy részénél hiányzik a mindennapi kihívásokkal, problémákkal való megküzdés képessége (Tőzsér,
2019). A munkahelyi stresszt megélők száma egyre inkább gyarapszik és mindez az életmódra, a
táplálkozásra is hatást gyakorol.
A felgyorsult életvitelünk miatt, egyre kevésbé adunk teret, figyelmet a megfelelő táplálkozásnak és ezt
csak erősíti a ránk zúduló médiamarketing inger és a számtalan helyen elérhető fast food étterem is.
Bizonyos mentális állapotok és pszichoszomatikus betegségek esetében megjelennek az evészavarok. Mai
felgyorsult életvitelű fogyasztói társadalmunkban újabbnál újabb evészavarban manifesztálódó kórképek
látnak napvilágot, egyik ilyen „hozadék” lehet az izomdysmorphia, mint viszonylag új kórkép.
Az akut és krónikus distressz jelenléte szintén okozhat táplálkozásbeli diszfunkciókat, melyek
megnyilvánulhatnak a túlzott vagy ép elégtelen tápanyagbevitelben egyaránt. A maladaptív megküzdések
rögzülő káros szokások tömkelegét vonhatják maguk után, a dohányzáson és az alkohol abúzuson túl
érintve a táplálkozási szokásokat is.
Világviszonylatban a mortalitások ötöde, a helytelen táplálkozási szokásokra vezethető vissza. Hazánkban
a mortalitások fele egészség-magatartásbeli rizikóhoz köthető melyhez sorolandó a helytelen táplálkozás
is (Ksh, 2019).
Mai impulzusokban gazdag világunkban, egyre kevesebb idő jut a kvalitatív és kvantitatív étkezésre. A
munkahelyi egészségkárosító faktorok közül a stressz (74%) a munkavállalókat érintő legkárosítóbb
tényező Európában, míg a helytelen táplálkozás az ötödik a rangsorban (31%) (Szabó, Juhász, 2019). Az
étkezési zavarok többségénél szoros reláció figyelhető meg az étkezési diszfunkciók illetve a pszichológiai
magatartások terén (Halmos, 2019).
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Elméleti háttér: Az elmúlt évtizedek kutatásai igazolták, hogy a pszichológiai faktorok és az
egészségmagatartás kulcsfontosságú szerepet töltenek be az onkológiai betegségek kialakulásában és a
gyógyulási folyamatban egyaránt, azonban a szakmai evidenciák még csak most kezdenek beépülni a
klinikai gyakorlatba. A betegellátás gyakorlatának átalakulását ezzel párhuzamosan a páciensek
pszichológiai intervenció iránti növekvő igénye is formálja.
Célkitűzés: A kutatócsoportunk célja a legújabb nemzetközi irányelvek szerint, a malignus emlődaganatból
gyógyuló páciensek számára kidolgozott, multidiszciplináris intervenció rövid és hosszú távú
hatékonyságának vizsgálata. Az intervenció a páciensek pszichés és fizikális állapotára, valamint
egészségmagatartására gyakorolt hatását randomizált-kontrollált kutatási elrendezés formájában mértük
fel, a preoperatív időszaktól kezdődően az emlőműtétet követő 6 hónapon keresztül.
Módszerek: A kutatócsoportunk által kidolgozott ’Test & Lélek Program’ egy intenzív, 6 alkalomból álló,
pre- és posztoperatív időszakra kiterjedő, multidiszciplináris intervenció: pszichológus, gyógytornász és
dietetikus közreműködésével. Az intervenció preoperatív célja a páciensek műtétre történő sikeres
pszichés felkészülése és a betegséggel való megküzdés elősegítése, posztoperatív, hosszú távú célja a
hatékony stressz-kezelés elsajátítása, a páciensek gyógyulásukban betöltött aktív szerepének támogatása
és az egészségfejlesztő életmód, ezen belül pedig kiemelt célként az egészséges táplálkozás elősegítése.
Vizsgálati mintánkba jelenleg 44 pácienst vontunk be, akik TI-TIII/A stádiumbesorolású, Grade I-III
beosztású, rosszindulatú emlődaganat primer operációján átesett nőbetegek. Az intervenciós csoport 24
főből (átlag életkor: 54,2, SD:8,7), a kontroll csoport 20 főből (átlag életkor: 52,9, SD:7,4) áll. Kutatásunk
során rövid és hosszútávon is felmértük a multidiszciplináris intervenció hatását az érzelmi- és hangulati
állapotra, a sebészi beavatkozástól való félelemre, az észlelt stressz szintjére és betegségpercepcióra
vonatkozóan. Longitudinális vizsgálatunkat pedig kiegészítettük a fájdalom és a fáradtság mérésével,
valamint hazánkban elsőként az Egészségfejlesztő Életmód Profil II Kérdőív alkalmazásával, amely által az
egészségmagatartás és az életmód vizsgálatát valósítjuk meg.
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Eredmények: A pszichológiai intervencióban részesülő páciensek az operációt megelőzően pozitívabb
érzelmi- és hangulati állapottal, alacsonyabb szintű észlelt stresszel és pozitívabb betegségpercepcióval
jellemezhetők, mint az intervencióban nem részesülő kontroll csoport tagjai. További eredményeink
szerint az intervencióban részesülő páciensek a műtétet követő harmadik és hatodik hónapban pozitívabb
egészségfejlesztő magatartással és életviteli tényezőkkel, érzelmi- és hangulati állapottal, valamint
alacsonyabb szintű észlelt stresszel és pozitívabb betegségpercepcióval jellemezhetők.
Következtetések: A ’Test & Lélek Program’ hatására rövid és hosszú távon is megjelent a páciensek
pszichés státuszának és egészségmagatartásának pozitív irányú változása, mely pozitív hatást gyakorolva
a fizikális állapotra, hozzájárul a gyógyulási folyamat teljeskörű sikerességéhez.
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Előadásommal egy eset ismertetésén keresztül szeretném bemutatni az onkológiai betegek táplálásának
kérdéskörét, illetve a kommunikációval járó felelősséget.
A daganatos betegek tápláltsági állapotának romlása, mennyiségi és minőségi éhezés, mely az
előrehaladott tumoros esetek 50-60%-ában cachexiába torkollik, nem csak szomatikus, hanem
pszichoszociális kérdés is. A betegek félelme, bizonytalansága elősegíti, hogy az étrend valamely
nélkülözhetetlen elemének elvonásában, vagy egyes anyagok (pl. aszkorbinsav, D- és E-vitamin, szelén)
extrém feleslegben való adagolásában reménykedjenek. Az ESPEN (European Society for Clinical Nutrition
and Metabolism) adatai szerint a betegek mintegy fele kiegészítő vagy alternatív termékeket fogyaszt. A
szakdolgozó és a beteg közötti megfelelő kommunikáció alapvető lépés a sikeres együttműködéshez. A
párbeszéd elmulasztása vagy nem megfelelő módon történő végzése, viták, panaszok, félreértések oka
lehet.
Lényeges, hogy az alternatív, komplementer megközelítések elutasítása helyett gondoljuk végig, hogy ezek
miért népszerűek a betegek körében: holisztikus ígérete, természetesség utáni vágy, mellékhatásmentesség ígérete, gyors és teljes gyógyulás vágya, ellentmondás a terápiás filozófiában.
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