
 

 

 

 
Európai uniós támogatás a dohányzásról való leszokás segítésére a 

Dombóvári Szent Lukács Kórházban 
 
 
TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0007 
2013. szeptember 1. 
 
Intézményünk a leszokni vágyó dohányosok számára megfelelı leszokási programot és 
szakemberekkel rendelkezı hátteret biztosít. A „Dohányzás leszokás támogató pontok 
kialakítása a tüdıgondozó intézetek bázisán” elnevezéső, TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0007 
azonosító számú projekt 2013. szeptember 1-jén indult. A program az Új Széchenyi Terv 
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Egészségre nevelı és 
szemléletformáló életmódprogramok” címő felhívás része, a szakmai munkát az Országos 
Korányi Pulmonológiai Intézet – mint Módszertani Központ – felügyeli. 
 
 
A projekt jellemzıi: 

Támogatás mértéke:  Konzorciumi formában megvalósuló 100% támogatás- 
százalékban:    intenzitású projekt. 
 

A projekt címe: „Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a 
tüdıgondozó intézetek bázisán” 

 

A projekt azonosítószáma:  TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0007 
 

A projekt összértéke:  14.289.260,- Ft 
 

Dombóvári Szent Lukács  
Kórház támogatási összege: 6.245.880,- Ft 
 

A Támogatói Okirat dátuma: 2013. november 11-tıl hatályos. 
 

Megvalósítási idıszak:  2013. szeptember 1 – 2014. október 31. 
 
 
A projekt tartalmának, céljának bemutatása: 

A Tolna Megyei Balassa János Kórház (Szekszárd) vezetésével Tolna megyében 3 tagból 
álló konzorcium  
(Fıpályázó: Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd 
1. Konzorciumi partner: Dombóvári Szent Lukács Kórház a dombóvári és tamási székhelyő 
tüdıgondozókkal 
2. Konzorciumi Partner: Paks Gyógyászati Központ), 



 

 

alakult, a dohányzásról való leszokás elısegítése, a helyi tüdıgondozó intézetek bázisán 
alapuló csoportos leszokási program megvalósítása érdekében. A program keretében a 
tüdıgondozókban – egy erre a célra kialakított és felszerelt helységben – dohányzásról 
való leszokást segítı, csoportos tanácsadások tartására került sor. A csoport tagjai 
közösen, egymást is ösztönözve, szakember vezetésével igyekeznek megszabadulni a 
függıségüktıl. A csoportos foglalkozások során szakemberek segítik erısíteni a leszokás 
iránti motivációt, segítik kidolgozni a leszokás elsı lépéseit, leküzdeni a leszokás 
nehézségeit. Segítenek új, egészséges szokások kialakításában, valamint féléves vagy éves 
idıszakonkénti ülésekkel, összejövetelekkel segítik megelızni a visszaesést. 
 

A projekt megvalósulásának eredményeként javul a megyében a szolgáltatások 
elérhetısége, csökkenhet a dohányzók aránya, kevesebb lesz a dohányzással 
összefüggésbe hozható megbetegedések száma, valamint visszaszorulhat a passzív 
dohányzás is. Ezek alapján fontos célként jelenik meg az egyének egészségügyi állapotának 
javítása, és foglalkoztathatóságuk növelése. 
 

A Dombóvári Szent Lukács Kórházhoz tartozó dombóvári és tamási tüdıgondozó 
intézetekben már több mint 100 fı leszokni vágyó csatlakozott a programhoz, akik közül 
már többen sikeresen letették a cigarettát. 
 

A projekt 2014. szeptember 30-ai dátummal zárul, de a program még 3 évig tart. A 
szakemberek továbbra is várják a leszokni vágyó embereket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dombóvári Szent Lukács Kórház 
cím: 7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41. 
Telefon: 74/564-000 
Tüdıgondozó: 74/465-405 
e-mail: dohanyzas.szlkorhaz@gmail.com 
www.szlkorhaz.hu 
www.ujszechenyiterv.gov 


