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HÁTTÉR 
 

A gyermekkori elhízás komplex probléma, melynek 

kezelése rendszertudományi szemléletet igényel.  

A következményei között szerepelnek az olyan  

krónikus megbetegedések, mint a 2-es típusú  

diabétesz, szívbetegségek és a rák kialakulása.  

A „Live 5-2-1-0” egy közösségeken alapuló interven-

ciós módszer, ami több szinten, többféle stratégia 

alkalmazásával, rendszertudományi szemléleten 

alapulva célozza meg a gyermekkori elhízás megelő-

zését az egyénitől a környezeti és a politikai szinte-

kig. A kezdeményezés Brit Kolumbia közösségeivel 

közreműködve indult útjára. Ezek a közösségek  

motiváltak voltak olyan széleskörű programban való 

részvételre, amely a gyermekek és családjaik  

körében népszerűsíti és segíti az egészséges maga-

tartásformák bevezetését. 

A központilag kialakított program mellett figye-

lembe vették az adott közösségek specifikus jellem-

zőit is, mivel a kezdeményezés vezetői felvették  

a kapcsolatot helyi szakértőkkel (például a polgár-

mesterekkel, egészségügyi szakemberekkel),  

segítve ezzel a legjobb eljárások gyakorlatba, a helyi 

viszonyokhoz alkalmazkodó átültetését. Ezt az 

adaptációt követően juthattak el az információk  

a közvetlen közönséghez, amelyet iskolák, tanárok, 

helyi média, lokális szervezetek és egészségügyi  

dolgozók alkottak, míg az üzenetek közvetett közön-

sége maguk a gyermekek és családjaik voltak. 

 

 

MÓDSZER 
 

Jelen vizsgálatban négy közösség vett részt, mely 

közül kettő már a „Live 5-2-1-0” kezdeményezés  

kidolgozásában is szerepet vállalt 2009 és 2012  
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között, míg két közösség csak 2014 óta résztvevője 

a programnak. A bevont közösségek közül kettő 

nagyvárosban, egy-egy pedig városban, illetve  

vidéki kisvárosban található. A részt vevő közössé-

gek különböző színterei között együttműködésre  

és kommunikációra volt szükség, amit a kutatás  

keretein belül központilag segítettek, ahogyan az  

információkat és segédanyagokat is mindenki  

számára online elérhetővé tették. Ez a segédlet  

különböző videókat, posztereket, hírleveleket,  

színes grafikákat és brosúrákat tartalmazott, marke-

tingtervet és eszköztárat az egészséggel kapcsolatos 

üzenetek hatékony terjesztésére. A kutatók kevert 

típusú eljárást alkalmaztak, kvalitatív és kvantitatív 

adatokat egyaránt gyűjtöttek interjúk, továbbá hon-

lapok és kérdőívek elemzésével. 

 

 

EREDMÉNYEK 
 

A vizsgálat eredményei szerint a „Live 5-2-1-0” eljá-

rást már használó közösségeknél a sikeresség  

kulcsát: (1) a konzisztencia, vagyis a rendszeres,  

koherens és megbízható kommunikáció és erőforrá-

sok megléte; (2) az együttműködés a meglévő helyi 

kezdeményezésekkel az egészségesebb életvitel 

népszerűsítésében; (3) az egészséggel kapcsolatban 

mélyreható és átható üzenetek alkották.  

 

Az újonnan belépő közösségek esetén még kialakuló 

fázisban tart a program. Összességében az informá-

ciók kevesebb megosztása és alacsonyabb tudatos-

ság jellemezte ezt a két közösséget, mindössze egy 

vagy két helyszínen közvetítették az egészséggel 

kapcsolatos üzeneteket, és rendeztek közösségi  

eseményeket. Abban minden közösség egyetértett, 

hogy a program megvalósításában kritikus pont  

a különböző színterek szereplői között a partneri  

viszony stabilitásának és fenntarthatóságának kiala-

kítása, amelyhez rengeteg időre és személyes  

találkozókra van szükség. 

 

 

 

TANULSÁGOK A HAZAI SZAKEMBEREK SZÁMÁRA 
 

 
A gyermekkori elhízás összetett probléma, melyre átfogó megoldás kidolgozása szükséges. Ehhez elengedhe-

tetlen, hogy a hazai szakemberek bevonják a lakosságot, ezen belül is a célcsoportot alkotó túlsúlyos gyerme-

keket és szűkebb környezetüket. A családnak ugyanis elsődleges szerepe van az életmódbeli szokások kialakí-

tásában, megváltoztatásában. A fenti témában érintett szakembereknek is érdemes lenne a közösségalapú 

rendszermegközelítés módszerét megismerni és alkalmazni a gyermekkori elhízás megelőzése érdekében. 

 

A tanulmány szerzőinek célja az volt, hogy csökkentsék az információhiányt arra vonatkozóan, hogy a közössé-

gek milyen fontos szerepet töltenek be az egészséges gyermekkori testsúly elérésében. Érzékennyé kell válni 

a csoportoktól jövő visszajelzésekre, az eddigi tapasztalatokat, módszereket pedig ennek fényében kell módo-

sítani. A program jó példát mutat arra, hogy a hosszú távú és elkötelezett együttműködés, a rendszerszintű 

szemlélet szükséges az olyan átfogó téma kezelésére, mint a gyermekek életvitele, melyet önmagában, a  

család nélkül nem is lehet módosítani. 

 

 


