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Az Egészségfejlesztés – és a jogelőd Egészségneve-

lés – folyóirat megjelenésének 59 éve alatt mindig 

köz-ölt a családok egészségfejlesztésével foglalkozó 

tanulmányokat. Ezt a külön lapszámot az a szándék 

hívta életre, hogy a „Családok éve 2018” program-

hoz csatlakozva a családokkal, a családok egészség-

fejlesztésével foglalkozó szakemberek, kutatók  

egy külön lapszámban mutathassák be munkájukat, 

kutatási eredményeiket, segítve az ezzel a témával 

foglalkozó szakemberek munkáját. Mindezek  

mellett szerettük volna felhívni a figyelmet arra, 

hogy az egészségfejlesztő munka egyik legfonto-

sabb célcsoportja a család. Az egyének egészsége 

nagymérték-ben függ az előző generációk és az  

aktuális család működésétől, a családban megélt 

élet minőségétől. A családok egészségfejlesztésére 

fordított figyelem, energia nemcsak a jelen, hanem 

a jövő generáció egészségének alapja is egyben. 

A különszám megjelenésén összességében több 

mint félszáz, a téma iránt elkötelezett szakember 

dolgozott, és több tucatnyi szerző osztja meg szak-

mai tapasztalatait, kutatási eredményeit.  

A szerzői kör nagyon színes, a szerzők a családokkal 

foglalkozó szakmaterületeket hűen reprezentálják, 

ezzel egy-ben azt is bizonyítják, hogy minden  

szakmaterület tud érdemben tenni a családok 

egészségfejlesztéséért. Szerzőink az ápoló,  

védőnő, szülésznő, orvos, pedagógus, fejlesztő  

pedagógus, mentálhigiénikus, pszichológus, család-

terapeuta, szociológus, szociális munkás, jogász 

szakma oldaláról osztják meg az olvasóval gondola-

taikat, hívják fel a figyelmet a családok egészségfej-

lesztésének aktuális helyzetére, nehézségeire és a 

jövőbeni feladatokra.  

Köszönetet mondunk a különszám minden szerzőjé-

nek, továbbá a szakmai lektoroknak (a tanulmányok 

alapos, kettős vak szakbírálatáért), hogy munkájuk-

kal hozzájárultak a lapszám megjelenéséhez, és  

példát mutattak ezzel arra is, hogy a családok  

egészségfejlesztése csak több szakma együttes 

munkája által lehet teljes. 

Ajánljuk a családok egészségfejlesztését célzó  

lapszámot a már praktizáló és leendő szakemberek-

nek, valamint a laikus olvasóknak is, akik csak  

egyszerűen érdeklődést mutatnak a téma iránt, 

vagy felelősséget éreznek és tenni is akarnak a  

családok egészség-fejlesztéséért. 
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