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Tematikus cikkválogatás

Tematikus cikkválogatás a mentális egészség területéről
Thematic selection of articles on mental health
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Az alábbi válogatás az Egészségfejlesztés folyóirat 2016-2021 lapszámaiból a mentális egészség területén hasznosítható közlemények linkjeit tartalmazza.
Cikkismertetés: Közvélekedés a kábítószer-függőségről és a mentális betegségekről
Barna Gréta
Cikkismertetés: Hogyan őrizzük meg mentális egészségünket a 'mindfulness' segítségével?
Albrecht Lilla
Cikkismertetés: A mentális egészség társadalmi meghatározói
Szudi Szilvia Alma
Cikkismertetés: A Covid-19 járvány hatása a szubjektív mentális jóllétre: Az észlelt fenyegetés,
a jövőbeni szorongás és ellenálló képesség kölcsönhatása
Izbékiné Tóth Andrea
Cikkismertetés: Új lehetőségek a demencia megelőzésében
Mátyás Gabriella
Cikkismertetés: Hogyan lehet legyőzni a félelmet és a szorongást?
Szigeti Ágota
A koronavírusjárvány-helyzet pszichológiai hatásai és azok enyhítése – áttekintő közlemény
441 magyar felnőtt véleményével
Szabó Csanád, Pukánszky Judit, Kemény Lajos
Cikkismertetés: A mentális jóllét és az elhízás kapcsolata
Dr. Devosa Iván
A mentális egészség a XXI. század egyik nagy népegészségügyi kihívása
Wernigg Róbert
Mentális egészségműveltség
Kormos-Krakkó Ágnes, Szabó Gabriella
Stresszkezelés és kiégésmegelőzés hatékony módszereinek szakirodalmi áttekintése
Salavecz Gyöngyvér, Pálinkás-Holovits Zsuzsanna, Handa Orsolya, Vig Katalin, Rusznyák-Pethő Anikó,
Szabó Gabriella
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A krízisállapot megjelenése fiatalkorúak körében – A pedagógusok által alkalmazható technikák
Pálinkás-Holovits Zsuzsanna, Dr. Tóth Ditta Mónika, Rusznyák-Pethő Anikó
A gyermek – és serdülőkori depresszió tünetei, megjelenési formái és kezelése
dr. Németh Adrienn, Pálinkás-Holovits Zsuzsanna, dr. Sándor Piroska
A lakhatási körülmények hatása a mentális egészségre
Kormos-Krakkó Ágnes, Puskás Éva, Nagy Beáta Magda, Csieklinszki Zsanett
Társas kapcsolatok és mentális egészség szegregált településrészeken
Huszti Éva, Ember Zsolt
Lelki egészség Nyíregyháza lakosai körében
Sárváry Andrea, Majer Réka, Jávorné Erdei Renáta
Családon belüli szociális, mentálhigiénés kompetenciák fejlesztésével szerzett tapasztalataink
egészségügyi alapszakos felsőoktatási hallgatók körében
Fodor Bertalan, Kiss-Tóth Emőke
Cikkismertetés: Tudatos jelenlét alapú intervenció az egyetemi hallgatók stressztűrő képességének
fokozására (a „Tudatos hallgató” tanulmány): pragmatikus, randomizált, kontrollált vizsgálat
Fűzi Márta
Cikkismertetés: A mentális egészség újradefiniálásának irányába
Maczali Katalin
A fiatalok kockázati viselkedésének és mentális egészségének szűrése - a YouthCHAT program
Maczali Katalin
Cikkismertetés: A mentális, idegrendszeri és szerhasználati zavarok okozta betegségteher kezelése:
a Megbetegedések elleni küzdelem prioritásainak (Disease Control Priorities) kulcsüzenetei, 3. kiadás
Kis Nóra
Cikkismertetés: Iskola-alapú tanterv a depresszió-műveltség fejlesztésére amerikai középiskolás diákok
számára: egy randomizált hatásosság-vizsgálat
Maczali Katalin
Cikkismertetés: Depresszió és az erőszak a serdülőkorúak és a fiatal felnőttek körében:
három longitudinális kohorsz vizsgálat eredményeinek ismertetése
Járomi Éva
SZEMLE
• Bizonyíték a mentális egészséggel kapcsolatos stigma és diszkrimináció elleni hatékony
beavatkozásokra
• Egészség és boldogság
SZEMLE
• A koherenciaérzés és az azt meghatározó tényezők vizsgálata kínai egyetemisták körében:
keresztmetszeti kutatás
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