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60 éves az Egészségfejlesztés folyóirat. Egy ember, 

megérve ezt a kort elkomorodik, és arra gondol, 

hogy nemsokára le kell zárnia majd életét. Egy  

szakfolyóirat esetében azonban arra gondolhatunk, 

hogy érdemes folytatni, hiszen az eltelt évtizedek 

bizonyítják, fontos ez a lap az szakemberek, és  

tegyük hozzá, a szerkesztőség, valamint a kiadó  

intézmény számára is. 

„Minden egészségügyi törekvés alapvető célja az 

ember egészségének, megfelelő élet- és munkakö-

rülményeinek, jólétének előmozdítása. … Valamely 

nép kulturáltságának az is fokmérője, hogy milyen 

az emberek egészségügyi kultúrája, vagyis mennyi-

ben tudják és alkalmazzák azokat az ismereteket, 

amelyek lehetővé teszik öntevékenység útján 

egészségük megvédését, a szervezetüket érő ártal-

mak elhárítását és környezetüknek a harmonikus 

élet követelményei szerint történő kialakítását.” ⎯ 

olvashatjuk az Egészségfejlesztés folyóirat elődjé-

nek tekinthető Egészségügyi Felvilágosítás „mód-

szertani tájékoztató” beköszöntőjében. Ma nem  

sokat változtatnánk Vilmon Gyula akkori egészség-

ügyi miniszterhelyettes 60 évvel ezelőtt, a folyóirat 

első számában közreadott gondolatain. Legfel- 

jebb az egészségügy helyett egészség kifejezést  

használnánk. 

Érdemes összehasonlítani a 60 évvel ezelőtti és a 

mai folyóirat küldetését: 
 

 

 

„Az Egészségfejlesztés folyóirat küldetése az, hogy előmozdítsa az egészségügy, valamint más  

szektorok különböző szakterületei közötti szakmai kommunikációt, és hozzájáruljon a hazai egészség-

fejlesztés és a népegészségügy színvonalának emeléséhez, ezáltal a hazai lakosság egészségének  

javításához. A folyóirat az egészségfejlesztés és népegészségügy elméletére, továbbá nemzetközi  

és hazai gyakorlatára vonatkozó írásokat közöl mindazok számára, akik az egészségfejlesztésben  

közvetlenül vagy közvetve szerepet vállalnak, ideértve nemcsak az egészségügyi, hanem más szekto-

rok, mint az oktatás vagy a szociális terület szakembereit is.” 
 
 

A hasonlóság szembeszökő, bár az egészségügyi  

felvilágosítás helyett ma már egészségfejlesztést 

mondanánk. A 60 éve kiadott szakfolyóirat az  

egészségért dolgozók számára ma is fontos infor-

mációs forrás és szakmai fórum, amint azt a rend-

szeresen közölt olvasottsági mutatók évek óta tartó 

emelkedése, valamint a szerzők bővülő köre jelzi.  

A folyóirat 60. születésnapján köszöntsük tehát  

azokat, akik az elmúlt hat évtizedben kitartottak  

és hozzájárultak e magas korhoz: a szerzőket,  

a szakbírálókat, a szerkesztőket és nem utolsó  

sorban az olvasókat!

 


