
  

 
 

 

 

 

 
 

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 május havi beszámolóját, ami a tájékoztató mellékleteként 
olvasható.  
 
Kérem az egészségügy aktuális helyzetéről szóló tájékoztató elfogadását. 
 
Biatorbágy, 2019. május 24. 
      

 
 

                                                                                Bodorkos Ádám s.k. 
                                                                                 bizottsági elnök 

 

 
Összeállította: Lengyel Anita egészségügyi referens 
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Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!  

Tisztelt Képviselőtestület!  

 

A VEKOP-7.2.2-17 kódszámú pályázaton támogatást nyert  Egészségfejlesztési Iroda tevékenységei 

folyamatosan zajlanak.  

Megvalósult tevékenységeink 

Szakképzett életmód tanácsadó áll a lakosság rendelkezésére személyes konzultáció keretében az 

irodában. A térítésmentesen igénybe vehető tanácsadás keretein belül általános állapotfelmérés 

történik, aminek eredményeit követően személyre szabottan javaslatot teszünk az esetleg szükséges 

életmódváltás lehetőségeire. Áprilistól dietetikus kolléga csatlakozott az irodához, csoportos és egyéni 

táplálkozási tanácsadással. 

A szív- érrendszeri klub keretében a járás több településén gyaloglóklubot indítunk, ehhez felkerestük a 

megfelelő szakembereket, ajánlatok kiküldése és egyeztetések történtek, melynek eredményeképpen 

májusban elindul az első Nordic Walking sorozat. 

A Lelki Egészségközpont keretein belül kiégés prevenciós, illetve stresszkezelő tréninget tartunk 

egészségügyi dolgozóknak, illetve a depresszió felismeréssel, öngyilkosság megelőzéssel kapcsolatos 

előadásokat a szociális szféra munkatársainak. 

Folyamatosan jelen vagyunk az írott (járási lapok) és az elektronikus sajtóban, illetve a social mediaban 

(Facebook). A pályázat következő EFI mérföldkő 2019. április 30.v - az elszámolást az előírt határidőn 

belül benyújtottuk. 

A  Biatorbágyi Körkép következő lapszámában is  tájékoztató és figyelemfelhívó cikk megjelenését 

tervezzük. 

 

Prosztata szűrés 

 

A város  érintett korosztályú lakosai névre szóló meghívó levelet kapnak  a szűrésre, amelynek  

 tervezett lebonyolítása az Egészségházban, június hónapban történhet. Dr. Báthory András urológus 

főorvos közreműködésével. Időpont egyeztetésre lesz lehetőség –fizikális, ultrahang vizsgálat és PSA  

vérvételre is sor kerül. A részvételtől is függően, a szűrés becsült költsége 10 000 Ft/fő -  az érintett 

korcsoportba tartozók  számát  tekintetbe véve 2- 2, 5 M Ft.  

Az EFI keretében nem elszámolható ez a költség, ezért ehhez kérjük az Önkormányzat támogatását.  

A daganatos betegségek megelőzéséről, a szűrés fontosságáról újságcikk készül – reméljük, sikerül 

megszólítanunk, elérnünk  az érintetteket. 

Magasvérnyomás szűrés 

 

Május a vérnyomás hónapja: csatlakoztunk a Nemzetközi és a Magyar Hipertónia Társaság,és a 

Hipertónia Világ Liga felhívásához. Az MMM19-HU Program keretében olyan személyeknél történik a 

vérnyomásmérés, akiknél  ez egy éven belül nem volt. 

Az Egészségházban május hónapban a délelőtti és a délutáni órákban is van lehetőség  a mérésre, 

melyre mind asz asszisztensek, mind a váróban kitett plakátok is felhívják a figyelmet. 

 



[Ide írhatja a szöveget] 
 

 

WIWE pályázat 

a Magyar Kardiológusok Társaságának Szívalapítványa és a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. 

együttműködésében kiírt „A fel nem ismert szívritmuszavarok időben történő felismerésének 

elősegítésére” című felhívásra benyújtott pályázatunk sikeres volt – ennek  keretében az Egészségház 3 

db WIWE készüléket és 1 db táblagépet vehetett át  2019. május 20-án.  

 

Az Egészségház 

 

vonatkozásában a rendelések kihasználtsága jól alakul, ezzel összefüggésben a parkolási gondok 

mindennapossá váltak a betegek és a kollégák számára egyaránt. Problémát okoz a számunkra kijelölt  

parkolóhely teljes hiánya, valamint az un. hátsó parkoló megvilágítatlansága és felülete egyaránt. 

Tisztelettel  kérjük a parkoló állapotának átgondolását.  

A tervezett röntgen fejlesztéshez a szükséges átalakítás sajnos még nem kezdődött meg. A röntgen 

elhelyezéséhez – ami célszerűen csak a földszinten lehet kiépítve – rendelők áthelyezésére van szükség. 

A rendelkezésünkre álló hely szűkössége miatt  ez csak építészeti átalakítással, újabb rendelő helyiségek 

kialakításával lehetséges.  

 Biatorbágy, 2019. május 22. 

Tisztelettel:                                 

                                                                                               

                                                                                             dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes 

        ügyvezető  


	taj_biatorbagy_aktualis_eü_allapotarol
	bizottsagi_beszamolo_20190516



