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ÉLETMÓDORVOSLÁS 
 

Az életmódorvoslás evidenciákon alapuló módszer betegségek megelőzésére, kezelésére vagy akár 

visszafordítására, amelynek során az egészségtelen berögződéseket pozitív szokásokkal váltjuk fel. 

Ezek az egészséges táplálkozás, fizikai aktivitás, stresszkezelés, a káros szenvedélyek kerülése, a 

megfelelő alvás és támogató emberi kapcsolatrendszer. 
 

 



   
 
 
 
 

 

TÁPLÁLKOZÁS Az étel 

orvosság. Főként teljes értékű 

növényi ételeket válasszunk, 

amelyek rostban és tápanyagokban 

gazdagok: zöldségek, gyümölcsök, 

hüvelyesek, teljes értékű gabonák, 

csonthéjasok és magvak. 

6 MÓD 
HOGY A SAJÁT KEZÜNKBE VEGYÜK AZ 

EGÉSZSÉGÜNK 

 
 
 

 

TESTMOZGÁS A rendszeres 

és következetes fizikai aktivitás, 

amely napi szinten, egész 

életen át fenntartható, - legyen 

az séta, kertészkedés vagy 

tornagyakorlatok - fontos 

eleme az egészség optimális 

megőrzésének. 

 
 

KÁROS SZENVEDÉLYEK 

ELHAGYÁSA Kutatások igazolják, 

IRÁNYÍTÁSÁT 
STRESSZKEZELÉS A stressz 

hathat pozitívan is az egészség- 

re és a teljesítményre, 
hogy a káros szenvedélyek növelik 

bizonyos rákfajták, valamint a szív- 

és érrendszeri betegségek 

kockázatát. A dohányzásról való 

leszokásésaz alkoholfogyasztás 

mérséklése jót tesz az egészségnek. 

Az ételeink tudatos megválasztása, a stresszkezelés 

és fizikai aktivitás, a káros szenvedélyek elhagyása, a 

megfelelő alvás, valamint az erős érzelmi támogatói 

hálózat — ez az, amit az orvosaink ajánlanak, hogy 

hatékonyan megelőzzék, kezeljék, sőt, akár vissza is 

fordítsák a krónikus betegségeket és bizonyos 

autoimmun állapotokat. 
 

 

de vezethet pánikbetegséghez, 

depresszióhoz, elhízáshoz, 

immunrendszeri és egyéb 

zavarokhoz. Segítünk felismerni 

a stresszre adott negatív 

válaszokat, elsajátítani helyes 

stresszkezelési és -csökkentési 

technikákat, amivel a páciensek 

jobban érzik magukat. 

ALVÁS A nem kellő mennyiségű és minőségű 

alvás gyengítheti az immunrendszert. Fontos, 

hogy kialakítsunk megfelelő étrendi, 

környezetbeli és egyéb technikákat, amelyek 

segítenek a jobb alvásban. 

 

EMBERI KAPCSOLATOK Szociális 

kapcsolataink hálója elengedhetetlen a testi-lelki 

ellenállóképességhez. Kutatások igazolják, hogy 

az elszigetelődés korai halálozáshoz vezethet. Az 

otthoni és közösségi környezet figyelembevétele 

javíthat a páciensek általános egészségi állapotán. 

 
 

AZ ÉLETMÓDORVOSLÁS ALAPPILLÉREI 
Az Amerikai Életmódorvostani Társaság 

(American College of Lifestyle Medicine, 

• Az egészséges életmód támogatásával segíti 
a szervezet védekező- és öngyógyító 
mechanizmusait. 

• Oktat, útmutatást ad és támogatást nyújt 
pozitív viselkedésváltozások elsajátításához. 

• Hangsúlyt fektet az evidencián alapuló 
optimális táplálkozásra, stresszkezelésre, 
alvásra és fizikai aktivitásra. 

• Ösztönzi a páciensek aktív részvételét. 
• Kezeli a betegségek életmóddal 

összefüggő okait. 
• A gyógyszereket a terápiás életmódbeli 

változtatások kiegészítőjeként 
alkalmazza. 

• Figyelembe veszi a páciens otthoni és 
közösségi környezetét. 

ACLM) nemzeti orvosszakmai szervezet, 

melynek testvérszervezete a MOTE is- 

orvosok és egészségügyi dolgozók, 

szakmai vezetők és azon más 

munkatársak számára, akik 

elkötelezettek az egészségfejlesztés és 

az egészsegügy újradefiniálása mellett 

az életmódorvosláson keresztül. 
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