
BESZÁMOLÓ  
a 2019. évi Egészségnapról  

 
A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonrofit Kft. 2019. szeptember 28-án ismét 
megvalósította a városi egészségnapot.  
 
Dr. Egervári Ágnes ügyvezető asszony 2019. november 5. napján írásban megküldte 
szakmai beszámolóját a 2019. évi Egészségnapról.  
 
263 fő vett részt az idei Egészségnapon, melynek szakmai sikerét 50 fő egészségügyi 
dolgozó, köztük orvosok, védőnők, szakdolgozók és az EFI munkatársai biztosították.  
 
A beszámoló az előterjesztés mellékleteként olvasható.  
 
Biatorbágy, 2019. november 6.      
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../2019. (XI. 28.) önkormányzati határozata 

 
Beszámoló a 2019. évi Egészségnapról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. évi 
Egészségnapról szóló beszámolót és elfogadja azt.  
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        Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.      
                                                       2051 Biatorbágy Mester u.2.  

 

Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!  

Tisztelt Képviselőtestület!  

 

Örvendetes hírünk, hogy októbertől sikerült a bőrgyógyászati   rendelés elindítása az Egészségházban!  

Az EGÉSZSÉGNAP  
az Egészségház és az  Egészségfejlesztési Iroda szervezésében, a Vörökereszttel együttműködve valósult 
meg. A korábbi években megszokott „kínálatot” nyújtottuk, de  új elemekkel is  készültünk. 
Ezúttal is volt retro véradás, egészséges ételek versenye, elsősegélynyújtás bemutató, 
gyermekprogramok, rajzverseny.  
Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja keretében ismét itt járt a szűrőkamion, a 
komplex vizsgálatokon 128 főt tudtak fogadni, a kísérő életmódi - ismeretterjesztő sátrakban több 
százan megfordultak.  
A klasszikus szűrések (hasi UH, kardiológiai szűrés, felnőtt szemfenék vizsgálat, boka-kar index, 
gyermekszemészeti szűrés, laborvizsgálatok, stresszoldás technikái) mellett újdonságként elérhető volt  
szájüregi daganatszűrés, gerincvizsgálat (spinal mouth), masszázs ízelítő, allergiaszűrés. 
Volt önvédelmi bemutató, az ifjúságvédelem jegyében lehetőség volt a drogos/ittas állapotot imitáló 
szemüveg kipróbálása. 
Az előzetes regisztrációnak köszönhetően a nagy létszám eloszlott, a szűrésekre érkezőknek nem kellett 
sokat várakozniuk az egyes vizsgálatok előtt.   

Részvétel 
A lakossági részvétel 263 fő, az egyes szűréseken megjelent 323 fő. A szűrőkamion személyzetén túl 

több mint 50 fő kolléga: orvos, szakdolgozó, védőnő, EFI munkatárs, egészségházi dolgozó vett részt a 

rendezvény lebonyolításában.  

Támogatók 

A helyi vállalkozók (az Egészségnapot. A rendezvényt nyereményekkel is támogatták a helyi vállalkozók: 

Andrész cukrászda, Fray-play (papír-írószer), Forrás Patika, Kínai étterem, Nikoletta cukrászda, Pizza 

Pizza, Spájz, Szent Erzsébet Patika).Nekik és önkénteseinknek is köszönjük hogy hozzájárultak a nap 

sikeréhez. 

SZŰRŐVIZSGÁLATOK 

Személyre szóló meghívást kaptak az 50 év feletti férfiak Biatorbágyon, összesen 2046 fő 

prosztatszűrésen való részvételre, valamint a médián keresztül is felhívtuk az érintetttek figyelmét a 

lehetőségre.  – a megjelenés sajnos 10% alatt maradt, összesen 144 fő jelent meg, ez az érintettek 7%-a. 

Ennél feltehetően magasabb azoknak a száma, akik valamilyen formában szűrésen vesznek részt, hiszen 

az aktív korúak közül többen munkáltatójuk által szervezett menedzserszűrésen vesznek részt vagy 

magánorvoshoz fordulnak. A vizsgálatok  összes költsége 1 118191 Ft . 

A megjelenők 10% -nál további vizsgálatokra, kezelésre, gondozásra van szükség - mindez alátámasztja a 

az elvégzett szűrés jelentőségét. 

 



[Ide írhatja a szöveget] 
 

 

 

EBP –RTG  

A Rtg kialakítása az Egészségházban halad. A sebészeti rendelő áthelyezése megtörtént,  a 

rendelések tervszerűen haladnak, csak néhány nap kiesést okozott az építkezés.A szeptemberi 

csőtörés helyreállítása megtörtént. Reményeink szerint januártól megkezdődhet a radiológia 

működése – a pályázatban foglalt egyéb eszköz- és informatikai beszerzés megvalósult.  

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA 

Az Egészségfejlesztési Iroda létrehozására és működtetésére megnyert VEKOP-7.2.2-17-2017-
00002 azonosítószámú európai uniós projekt – támogatás összege 89.928.664,- Ft – rendben 
folyik. 
A projekt 2018. szeptember 1-én indult. A Támogató két alkalommal nyújtott előleget, 2018. 
novemberében és 2019. júliusában, a projekt költségvetésének 50 %-ig, összesen 44.964.332,- 
Ft összegben. 
A programokról a nyomtatott sajtóban is hírt adunk, a járás valamennyi településén 
megjelenünk az egészségnapokon és együttműködünk a háziorvosok biatorbágyi és budakeszi 
praxisközösségével. 
 

  

Biatorbágy, 2019. november 4. 

Tisztelettel:  

                                                
   dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes 

        ügyvezető 
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