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Alsómocsolád Község Önkormányzata és a Köz-Tér-Háló Alapítvány 2014.09.19–

én Megbízási szerződést kötött a „Szegregáció helyett integráció 

Alsómocsoládon” című, DDOP-4.1.2/B-13-2014-0001 azonosító számú projekt 

keretében „Mint a makk” Egészségklub feladat ellátására. A Megbízott részéről a 

kapcsolattartásra kijelölt személy: Oláh Roland. 

 

Beszámolóhoz kapcsolódó számla: NQ9SB 4304319 

Teljesítési időszak: 2014.12.01. – 2014.12.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hipertónia, koleszterin, csontritkulás, kalcium fontossága, kalciumpótlás  

A DDOP-4.1.2/B-13 azonosító számú Lakhatási integrációt modellező szociális 
célú településrehabilitációs kísérleti projekt „Szegregáció helyett integráció 
Alsómocsoládon” című pályázat keretében negyedik alkalommal megvalósult 
„Mint a makk” Egészségklubról. 
 
 
Megvalósító: 
Köz-Tér-Háló Alapítvány 
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 18398531-1-02 
 
Helyszín: Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
 
Időpont: 2014. december 12. 
 
 
A negyedik előadáson a „Hipertónia, koleszterin, csontritkulás, kalcium 
fontossága, kalciumpótlás” (2014.12.12) voltak terítéken. Elsőként a 
csontritkulásról volt szó. A csontritkulás elsősorban az idősebb korosztályt érinti, 
de az idősödő korosztály számára is már fontos lehet a figyelemfelkeltés. A 
betegség gyakran és főleg az első fázisban fájdalom és tünetmentes, ami miatt 
nehezen ismerhető fel. A betegség során a csontok folyamatosan veszítenek 
tömegükből a bennük fokozatosan fogyatkozó ásványi anyagok és sejtek száma 
miatt. A résztvevők megismerhették azokat a tüneteket, amelyek a betegség 
korai szakaszáról árulkodhatnak. Ennek kapcsán az előadás megismertette a 
résztvevőkkel a kalciumfogyasztás és pótlás mennyiségi követelményeivel is. 
Minden életkorban eltérő mennyiségekre van szükségünk, de a legfontosabb, 
hogy egész életünk során próbáljunk egy állandó mennyiséghez hozzájutni, hogy 
az életkor előrehaladtával, amikor már nagyobb szükségünk van rá, egy 
optimális szint jelen tudjon  lenni a szervezetünkben.  
 
A csontritkuláshoz és kalciumfogyasztáshoz szorosan kapcsolódik a magas 
vérnyomás problémájának minden részletre kiterjedő megbeszélése. A magas 
vérnyomás nemcsak az idősebb korosztályt érinti, ezért a résztvevők különös 
figyelemmel hallgatták az őket bármikor fenyegető betegség kialakulásának 
okait, kockázati tényezőit, megelőzését. Az előadás átfogó ismereteket biztosított 
a magas vérnyomás, mint alapbetegség, és mint következmény 
megismeréséhez. A magas vérnyomás lehet elsődleges és másodlagos. Az 
elsődlegest hívjuk magas vérnyomás betegségnek, mivel a vérnyomás 
emelkedés hátterében nem áll azt kiváltó kórfolyamat. A másodlagos hipertónia 
tünetei már következményként jelentkeznek. Kezelése a kiváltó ok függvénye 
lesz. Egyes alapbetegségek gyógyszeres kezelésével a vérnyomás is 
normalizálódhat, esetenként azonban műtéti úton kell a kiváltó okot (pl. 
daganatot) eltávolítani. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
A magas vérnyomáshoz gyakran társul a koleszterin szint megemelkedése. A 
magas koleszterin szívkoszorúér meszesedéshez, szívinfarktushoz és stroke-koz 
vezethet, ezért nagyon fontos, hogy odafigyeljünk rá! Az első és legfontosabb 
tényező ennek elkerülésében az egészséges életmód, ezzel nemcsak a 
koleszterinszintünket tarthatjuk egészséges értéken, de vérnyomásunkat, 
testsúlyunkat, vércukrunkat, vérzsírunkat is, éppen ezért a feldolgozott 
népbetegségekhez kapcsolódóan újra bemutatásra került a táplálkozási piramis 
egy másik szemszögből, a résztvevők így levonták a maguk következtetését 
étrendjük helyességéről, változtatások szükségességéről. A résztvevők belátták, 
hogy az egészségnevelés egy fejlődő tudományterület, amely a személyiségre 
irányulva határozza meg azokat a fokozatokat, fontos teendőket, amelyek egy 
fejlett egészségkultúra kialakulását teszik lehetővé megtanítva arra, hogy 
szükségleteinket felismerjük és önállóan kielégítsük. 
 
Az egészséges életmód iránt napjainkban sokan kötelezik el magukat lakóhelytől 
függetlenül az emberek. Egyre többen megértik, hogy egészségük megőrzése 
érdekében, nem elég csak beszélni arról, hogy min kellene változtatniuk, hogyan 
javulhat életminőségünk, hanem egyre többen a tettek mezejére lépnek. A „Mint 
a makk” Egészségklub programjainak célkitűzése abban áll, hogy az egészséges 
életmódot, mint szemléletet kialakítsa, fontosságát érthetővé tegye és ötletekkel 
segítse egy megfelelő egészségkultúra létrejöttét. 
 
 
 
 
Alsómocsolád, 2014.12.31. 
 
 
 
 
                                                                                  Oláh Roland 
 kuratóriumi elnök 
                                               Köz-Tér-Háló Alapítvány  


