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Beszámoló a 2020. évi Egészségnapról  
 

A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2020. október 11-én ismét 
megvalósította a városi egészségnapot.  
 
Dr. Egervári Ágnes ügyvezető asszony 2020. november 11. napján írásban megküldte 
szakmai beszámolóját a 2020. évi Egészségnapról.  
 
323 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.  
 
Kérem a Képviselő-testület tagjait véleményük kialakítására. 

 
Biatorbágy, 2020. november 18.      

 
                                                                                Tarjáni István s.k. 

                                                                                polgármester 
 

 
 

Határozati javaslat 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesterének 
…/2020. (    .) határozata 

 
Beszámoló a 2020. évi Egészségnapról 

 
 

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 2020. évi Egészségnapról szóló beszámolót elfogadom.  

 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020.12.31. 

                                                              Tarjáni István   
                                                              polgármester 
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Biatorbágy Város Önkormányzata 

Tarjáni István 

polgármester  

 

Tisztelt Polgármester Úr!     

 

Az EGÉSZSÉGNAP  

 idén szokatlan időpontban, október 11.-én vasárnap valósulhatott meg, az Egészségház és az  

Egészségfejlesztési Iroda szervezésében. 

A COVID-19 okozta helyzetben arra törekedtünk, hogy a rendezvény maximális biztonsági 
feltételekkel, ugyanakkor a  korábbi években megszokott „kínálat” biztosításával szolgálja a 
kitűzött célokat. 
 
Ezúttal elmaradt az  egészséges ételek versenye és gyermekprogramok.  
  

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjával  

 
együttműködésben ismét itt járt a szűrőkamion.Ezzel csatlakoztunk a „Fókuszban a megelőzés 

2020-2022” programhoz, mely az idén a Gyermekek-Fiatalok-Családok  évének keretében 

valósul meg. A magyar társadalomért életre hívott  kiemelt országos program legfőbb 

célkitűzése, hogy minél több magyar állampolgár életkortól, lakhelytől és foglalkozástól 

függetlenül megismerje saját egészségi állapotának alakulását és még időben felismerje a 

megelőzés fontosságát. A Program fő pillérei az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése, 

a lakosság egészségi állapotának javítása a legkorszerűbb lehetőségekkel és az emberek 

egészségtudatosságának kialakítása illetőleg növelése.  

Maximális biztonsági intézkedések, hármas szintű beléptetés, fertőtlenítés után, időpontra 
érkezve juthattak az érdeklődők a kijelölt területre. A komplex vizsgálatokon összesen 44 féle 
szűrés valósult meg, közel 110 főt tudtak fogadni. A kísérő életmódi - ismeretterjesztő 
sátrakban sokan megfordultak. Ezúttal is volt memória szűrés,  bemutatkoztak a Gizella 
Otthonban dolgozó demencia  tanácsadók.  
  
 
Az előzetes regisztrációnak köszönhetően a létszám eloszlott, a szűrésekre érkezőknek nem 
kellett sokat várakozniuk az egyes vizsgálatok előtt. A járványügyi biztonsági intézkedéseknek, 
távolságtartásnak megfelelt a rendezvény.   



[Ide írhatja a szöveget] 
 

 

 

 

 

 

SZŰRŐVIZSGÁLATOK 
2020 október 11-én az Egészségházban szűrővizsgálatokra volt lehetőség: . Az Egészségházban: 

gerinc-, légzésfunkció-, EKG-vérnyomásmérés-, fogászati-, szájsebészeti-, boka-kar index 

valamint mozgásszervi  vizsgálatokra volt lehetőség, 158 esetben.  

A Faluházban mindeközben retro véradás folyt a Vöröskereszt rendezésében. A járványügyi 

szabályok betartásával az alkalmon 95-en tettek a közösségért, akik ezzel 246 élet 

megmentését tették lehetővé. 

Önköltséges vizsgálatként az  Egészségházban COVID-19 szűrésre, a  fertőzéssel kapcsolatos 

antitest kimutatásra is volt lehetőség.  

Részvétel 
A lakossági részvétel mindösszesen 246 fő, az egyes szűréseken megjelent 323 fő. A 

szűrőkamion személyzetén túl több mint 50 fő kolléga: orvos, szakdolgozó, védőnő, EFI 

munkatárs és  egészségházi dolgozó vett részt a rendezvény lebonyolításában.  

 

Támogatónk 
 az idei évben az Andrész cukrászda volt. Nekik és önkénteseinknek is köszönjük hogy 

hozzájárultak a nap sikeréhez. 

A programokról  hírt adtunk a nyomtatott és elektronikus sajtóban.  
 

  

Biatorbágy, 2020. november 4. 

Tisztelettel:  

                                                
   dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes 

        ügyvezető 
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