
  

 
 

 

 

 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ  
 

Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága az 55/2017.(VI.19.) számú határozatával döntött arról, hogy minden bizottsági 
ülésén napirendjére tűzi az egészségügy aktuális helyzetéről szóló beszámolót. 
 
Dr. Egervári Ágnes megküldte aktuális beszámolóját, ami a tájékoztató mellékleteként 
olvasható.  
 
Kérem az egészségügy aktuális helyzetéről szólótájékoztató elfogadását. 
 
Biatorbágy, 2018. november 13. 
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        Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.      
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Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!  

Tisztelt Képviselőtestület!  

 

Az alábbiakban összefoglalom az  Egészségház  működésével  kapcsolatos elmúlt havi történéseket. 

Rendelések 
Az évekkel ezelőtti kapacitások helyreálltak: a korábbi szolgáltatási paletta bővült, egyedül a 

bőrgyógyászati rendelés hiányzik, ide is keressük a megfelelő szakembert.  

A szolgáltatások  további bővítéséhez az épület adottságainak jobb kihasználása  feltétlenül szükséges. A 

jelenlegi, „ vegyes” profilú épülethasználat az egészségügyi intézménnyel közösen számos szakmai és 

hygiéniai problémát vet fel. 

A megnövekedett betegforgalom a recepció átgondolását igényli, az Egészséges Budapest Program 

kapcsán 2019.-ben megvalósítható radiológiai fejlesztés - beruházás további átalakításokkal fog járni. 

Pályázatok  
A  VEKOP-7.2.3-17 kódszámú praxisközösségi pályázaton – bár magas pontszámot ért el az anyag – a 

páyázatok nagy száma miatt egyelőre várólistára kerültünk. Reményeink szerint lesz további 

forrásbevonás és megkezdődhet ez a program is.  

 Egészségfejlesztési Irodánk  

megkezdte a működést, az egyes munkahelyi, lakossági  mozgás- és  életmódi csoportok szervezése 

folyik. Az iroda fizikai kialakítása is megkezdődött, a hónap végéig be is fejeződik az Egészségház 

második emeletén, a fogorvosi rendelő mögött, hamarosan birtokba vehetjük. Ezúton is köszönjük az 

Önkormányzat rugalmas, támogató hozzáállását. Itt zajlanak majd az egyéni és kiscsoportos 

foglalkozások, tanácsadások.   

November 9.-n lezajlott az első partnerségi munkacsoport ülés, ahol a környező települések érintett 

szakemberei vettek részt. Részt veszünk a Budakeszi Egészségnapon, valamint a Budakörnyéki 

Önkormányzati Társulás egészségprogramjával is kialakítjuk az együttműködés kereteit.  

NEAK  
A jövő évben megvalósuló röntgen beruházáshoz kapcsolódóan meg kell kezdeni a tárgyalásokat 

többletkapacitás - befogadás iránti  befogadásra.  

Biatorbágy, 2018. november 12. 

Tisztelettel :                                           

 

                                       dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes  ügyvezető 
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