
  

 
 

 

 

 

 
 

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. 
 
A Dr. Csaba János és Dr. Egervári Ágnes is megküldte február havi beszámolóját, amik a 
tájékoztató mellékleteként olvashatóak.  
 
Kérem az egészségügy aktuális helyzetéről szólótájékoztató elfogadását. 
 
Biatorbágy, 2018. március 13. 
      

 
 

                                                                                Bodorkos Ádám s.k. 
                                                                                 bizottsági elnök 
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Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság,  

Tisztelt Képviselőtestület!  

 

A Bizottság megkeresésére az alábbiakban összefoglalom az  Egészségház  működésével  kapcsolatos 

adatokat és történéseket, az elmúlt hónap tapasztalatait. 

Tevékenységek 

 

2018 márciustól érsebész, vascularis ultrahang specialista reumatológus és ortopéd szakorvos kezdi 

meg  részben NEAK finanszírozott, részben magán rendelését az Egészségházban. 

 Pályázatok 

A VEKOP 7.2.2.-17 és a VEKOP  7.2.3.-17 sz. pályázatokról  döntés még nem továbbra sem ismert.    

NEAK  

A többletkapacitás- befogadás iránti kérelem befogadásra került: ez az elfogadott üzleti terv 

tekintetében javuló mutatókat jelez előre. Folyamatban van a befogadott kapacitásokkal kapcsolatos 

NEAK szerződéskötés. 

Egészségnap 

Bizonyossá vált, hogy 2018.09.29.-n Biatorbágyon lesz  Magyarország átfogó egészségvédelmi 

szűrőprogramja keretében a EMMI - AEEK Családi Életmód Nap. Ezzel a korábbiakhoz képes 

szélesebb körű és számosabb szűrés lebonyolítása lesz lehetséges – miközben kevesebb forrást  

igényel a lebonyolítás. További részletek a programról az egeszsegprogram.eu. oldalon olvashatóak. 

Biatorbágy, 2018.március 12. 

Tisztelettel : 

                                 

                                       dr Radnainé dr Egervári Ágnes 

        ügyvezető 



Mammográfia Biatorbágyon! 
 

Az emlődaganatok ma már gyógyíthatóak, ha időben diagnosztizálják. Ezért 
feltétlenül szükséges a 45 – 65 év közötti  nők szűrése, hiszen ők a leginkább 
érintett korosztály. A kijelölt centrumokba azonban nem mindenki tud eljutni, 
ezért az Önkormányzat őket sem hagyja cserben. Megszervezte, hogy a 
Mamma Zrt. mobil szűrőállomása városunkba jöjjön, és az érintett nőket 
megvizsgálja, megszűrje. Ennek költségét az Önkormányzat állja, így is 
gondoskodva a lakosság egészségéről. 
 
Az emlőszűrés az egészségház parkolójában lesz, 2018. április 11-15 között. 
Erről minden érintett hivatalos értesítést kap, részletes útmutatóval, pontos 
időponttal. Az esetleges időpont változtatás lehetősége is benne lesz. Kérjük, 
mindenki aki értesítést kap, jelenjen meg, a saját érdekében is. 
 
Ezen kívül – a Mamma Zrt. jóvoltából -  megvizsgálnak minden nőt, aki 2 
évnél régebben volt mammográfiás szűrésen és már aktuális lenne a kontrol. 
A szükséges beutalót a családorvosától kapja meg. 
 
A szűrés eredményét mindenki személyesen megkapja, az adatvédelmi 
szabályoknak megfelelően. Pozitív eredmény esetén a Mamma Zrt. a további 
komplex kezelést is elvégzi. Ez azonban nem kötelező, szabad orvos választás 
van. 
 
További tájékoztatást az ÖnkormányzatiTV-n ill. a hirdetményeken, 
interneten a www.mamma.hu kaphatnak. 
Minden értesítettet szeretettel várunk! 
Biatorbágy 2018…..                                                  Dr. Csaba János 
        egészségügyi koordinátor 
 
 

http://www.mamma.hu/


2018.márc. beszámoló 
 
A jövő havi mammográfiás szűrés előkészületeként beszéltem a Biatorbágyi Körkép 
főszerkesztőjével, Király Ferenc Úrral és leadtam a felvilágosító cikket közlésre. 
Hamarosan összehívom a családorvosokat a további teendők megbeszélésére. 
Megfogalmaztam a hirdetményt, melyet még hitelesíteni kell. 
 
Várom az orvosok előző évi jelentését, de még csak egyet kaptam! holott a határidő 
február vége – tudomásom szerint. A jelentéseket összesítve az előzőekkel fogom 
összehasonlítani, felmérve a város egészségi állapotát. 
Biatorbágy, 2018-03-09. 
 
          tisztelettel 
               Dr. Csaba János 
                Eü.koordinátor 
 



Hírdetmény 
 
 

Az Önkormányzat  ingyenes  emlőszűrést szervez mindazoknak a 45-65 év 
közötti nőknek, akik eddig ebben nem vettek részt. 

 
Hivatalos értesítést fognak kapni a részvétel helyéről, idejéről. 

 
Lehetőség van azok szűrésére-kontroljára  is,  akik 2 évnél régebben már 

voltak mammográfián. A szükséges beutalót családorvosuk adja. 
 

2018. április 11 – 15. 
Egészségház parkolójában 

 
Az emlőrák ma már gyógyítható betegség, ha időben felfedezik és kezelik! 

Kérünk mindenkit, saját érdekében jelenjen meg 
 
 

Polgármester,Jegyző,EÜbiz,? 
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