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Előterjesztés
Beszámoló a 2020. évi lisztérzékenység szűréséről
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 30. napján tartott ülésén a
12/2020. (I.30.) számú határozatával döntött a 2015. január 1. - 2015. december 31. között
született gyermekek lisztérzékenység szűrésének – Egészséges Biatorbágyért Program
költségvetési keretéből történő – támogatásáról.
A Cödimed Kft-vel 2020. február 14. napján megkötött megbízási szerződés alapján a
biatorbágyi óvodába járó gyermekeknél megtörtént a szűrővizsgálat.
A szűrővizsgálat a szerződés szerint a fent megjelölt korosztályból maximum 200 gyermekre
vonatkozóan terjedt ki 2020-ban is.
Az első szűrésekre 2020. szeptember 14-15. napján került sor, a pótszűrés pedig 2020.
október 5., 13, 15. és 19. napján zajlott le, melyek során összesen 175 gyermek szűrése
történt meg. A korcsoportba tartozók közül 6 gyermek esetében nem kérték a szülők a
szűrés elvégzését. Mindezek alapján a korcsoport átszűrtsége: 97 %.
Az elvégzett szűrővizsgálatok során 1 kisgyermeknél állapítottak meg IgA hiányt. Pozitív
eredmény 2 fő.
A CÖDIMED Kft írásos beszámolója az előterjesztés mellékleteként olvasható.
Kérem a Képviselő-testület tagjait álláspontjuk kialakítására.
Biatorbágy, 2020. november 18.
Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesterének
…/2020. ( .) határozata
A 2020. évi lisztérzékenység szűréséről szóló beszámoló

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre
való hivatkozással a képviselő- testület feladat- és hatáskörében eljárva, úgy határoztam,
hogy a Cödimed Kft. 2020. évi lisztérzékenység szűréséről készült beszámolóját elfogadom.
A beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály
Tarjáni István
polgármester

