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NEMZETI EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMOK 

Magyarország Kormánya a 2018. évben elfogadta a legnagyobb 
egészségveszteségek mérséklését célzó, alábbi öt Nemzeti 
Egészségügyi Programot (1722/2018. (XII. 18.) Korm. 
határozat) 

Nemzeti Rákellenes Program 

Nemzeti Keringési Program 

Nemzeti Mozgásszervi Program 

Nemzeti Mentális Egészségügyi Program 

Nemzeti Gyermekegészségügyi Program 
Ezekhez kapcsolódik: 

Nemzeti Alapellátási Szakpolitikai Program 

Nemzeti Népegészségügyi Szakpolitikai Program 
 

2019-2022 



NEMZETI RÁKELLENES PROGRAM 

 Korszerű daganatdiagnosztika feltételeinek megteremtése 

 Daganatsebészet korszerűsítése 

 Sugárterápiás eszközpark korszerűsítése 

 A daganatok célzott gyógyszeres kezelési feltételeinek 
biztosítása 

 Onkológiai ellátás informatikai és adatszolgáltatási rendszerek 
fejlesztése 

 Onkológiai betegek rehabilitációs és hospice hálózatának 
kiépítése 

 Onkológiai szakemberek európai szintű képzése 

 Az onkológiai ellátórendszer finanszírozási feltételeinek 
áttekintése és javítása 

 



NEMZETI KERINGÉSI SZAKPOLITIKAI PROGRAM 

 A keringési betegségek kockázati tényezőinek szűrése 

 Gyermekkardiológiai ellátórendszer fejlesztése 

 Hirtelen szívhalál csökkentése 

 Szívinfarktus ellátás javítása 

 Szívelégtelenség ambulanciák felállítása 

 Pitvarfibrilláció felismerés és korai ellátás javítása 

 A páciensek kardiológiai rehabilitációba történő vonási arányának növelése 

 A helyszíni diagnózis biztosításához szükséges online döntéstámogató video 
konzultációs rendszer kiépítése. 

 



NEMZETI MOZGÁSSZERVI SZAKPOLITIKAI PROGRAM 

 Egyenes tartású, fizikailag terhelhető, rendszeres mozgásigényű egészséges generáció 
alprogram 

 A mozgásszervi megbetegedések megelőzése alprogram 

 Magasabb szakmai színvonalú, gyorsabb és hatékonyabb reumatológiai ellátás 
alprogram 

 Orvosi rehabilitációs alprogram 

 Idegsebészeti alprogram 

 Traumatológiai-ortopédiai alprogram 

 Sportegészségügyi és sportsebészeti alprogram 

 



NEMZETI MENTÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKPOLITIKAI 

PROGRAM  

 Pszichiátriai alprogram 

Gyermek pszichiátria alprogram 

Addiktológia alprogram 

 Pszichoterápia alprogram 

 



ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE PROGRAM 

 Praxisközösségek, csoportpraxisok kialakítása 

 A definitív ellátást és a prevenciós szemléletet 

támogató finanszírozási rendszer kialakítása  

 Eszközbeszerzési és infrastruktúra fejlesztési 

támogatása  

 Kollegiális szakmai vezetői rendszer  

 Törzskarton 

 Alapellátás nem orvos egészségügyi szakemberek 

bevonásával  

 A három generációval az egészségért pályázati 

program  



NEMZETI GYERMEKEGÉSZSÉGÜGYI SZAKPOLITIKAI PROGRAM  

• Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (HOGYI) módszertani központ 

• Térségi, magas progresszivitási szintű fekvőbeteg ellátás fejlesztése 

• Krónikus betegségben szenvedő gyermekek gondozásának fejlesztése 

• Csatlakozó intenzív sürgősségi ellátás 

• Koraszülések számának csökkentése, neonatális ellátás 

• Képzés, oktatás átalakítása  

• Ritka betegségek, szűrése és gondozása, precíziós medicina  

• Nemzeti regiszterek 

• Határon átnyúló fejlesztések 

• Informatikai fejlesztés 

 



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKPOLITIKAI PROGRAM 

  
I. PILLÉR: KIEMELT CÉLCSOPORTOK EGÉSZSÉGÉNEK 

VÉDELME, FEJLESZTÉSE 
II. PILLÉR: NÉPEGÉSZSÉGÜGY KORSZERŰSÍTÉSE, MEGERŐSÍTÉSE 

1. Gyermeket váró 

és kisgyermekes 

családok 

2. Gyermekek 

és fiatalok 
3. Aktívkorúak 4. Idősek 5. Krónikus betegek 1. Szakpolitikai 

irányítás 

támogatásának 

fejlesztése 

2 Népegészségügyi rendszer 

továbbfejlesztése 
3. Együttműködés erősítése 

egészségügyön belül és kívül, az 

egészségkommunikáció 

fejlesztése 
CÉLKITŰZÉSEK 

1) Egészséges életkezdet és 

gyermekek egészségének 

kiemelt védelme, 

fejlesztése 
          

2) Az egészséges életmód 

támogatása, 

egészségkockázatok 

csökkentése 
         

3) A krónikus betegségek 

terheinek csökkentése           
4) A teljes lakosság 

egészségének védelme a 

fertőző betegségektől, 

környezeti ártalmaktól 
        

5) A hátrányos helyzetű 

lakosság egészségének 

javítása 
        

6) A népegészségügyi 

rendszer megerősítése               




