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Összefoglalás 

Bevezetés és célkitűzés: A dunántúli Kormányhivataloknál dolgozó egészségfejlesztők, és négy város 

iskolavédőnői egészségi állapotának, egészségmagatartásának felmérése. 

Módszerek: Kvantitatív keresztmetszeti vizsgálatunkat saját szerkesztésű, online, anonim kérdőívvel 

végeztük. Az adatfeldolgozás IBM SPSS 22.0 programmal történt. 

Eredmények: A szakemberek 80,85% elégedetlen a gyakorlati képzésével. Az egészségfogalmuk 

pozitív és komplex. Szubjektív egészség jó, a krónikus betegségek korrelálnak a lakossági 

eredményekkel. A dohányzás aránya kisebb, mint a lakosság körében. Az idősebb szakemberek 

magasabb arányban dohányoznak, mint a fiatalok (p=0,024). A fiatal szakemberek többet 

gyalogolnak, mint az idősebbek (p=0,018). Szakemberek 90% a citológiai vizsgálaton rendszeresen 

részt vesz. 

Következtetés: Alacsony elemszám miatt általános következtetés nem vonható le, a kutatás „Pilot” 

vizsgálatnak tekinthető. Szükséges lenne egy országos felmérés elvégzése. 

Kulcsszavak: egészségfejlesztés, egészségmagatartás, egészségkép, egészségtudatosság 

Health status and health behalviour of health promotion professionals 

Summary 

Introduction and goals: A Survey of school district nurses in four towns and the workers of the Local 

Municipalities health developers in connection with their state of health and health-consciousness. 

Methods: Quantitative cross-sectional study of an online, anonym questionnaire made up by the 

writer. Data processing was made on IBM SPSS 22.0 software. 

Results: 80,85% of experts are dissatisfied with the practical training. Their health concept is positive 

and complex. Subjective health is good, diseases have a correlation with the population average, but 

the number of smokers is lower than that. The older experts smoke in a higher rate than the younger 

ones (p=0,024). Younger clerks walk more than the older ones (p=0,018). 90% of the state employed 

regularly takes part in cytological tests. 

Consequences: The number of people involved in the study is low, so it is only a pilot study, we 

cannot draw any overall consequences. A whole country study should be carried out. 
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