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A „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” Program keretében érintett települések polgármesterei
részére
Székhelyükön (elektronikusan)
Tárgy: a Program lebonyolításának szervezése
Tisztelt Polgármester Úr!
A Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program
részeként a „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat" program 2022. évben is folytatódik.
A kis lélekszámú és a szűrővizsgálatokhoz a közlekedési adottságok miatt nehezen hozzáférő
településeken teszi könnyen és gyorsan elérhetővé a szűrővizsgálatokat. A mobil szűrőegységek
működtetésével a Kormány kiemelt célja, hogy erősítse a lakosság egészségtudatosságát és ingyenes
szűrővizsgálatokkal, felmérésekkel és tanácsadásokkal csökkentse az egészségi állapottal és
megelőzéssel kapcsolatos területi egyenlőtlenségeket, valamint, hogy az egyéni egészségfejlesztés
fontosságára irányítsa a figyelmet.
Heves megyében a program által érintett települések:


2022.05.30. Átány



2022.05.31-06.01. Kömlő

A Program lebonyolításában kisebb változások történtek a kettő évvel ezelőtti alkalomhoz képest, pl.:
ezévben várhatóan 4 busz érkezik minden szűrőnapra, ami a szűrővizsgálatok bővülését is jelenti
egyben; nem minden településen kétnapos a működés; nem szükséges az előzetes személyes
helyszínfelmérés stb.
A szervezéshez szükséges a településen működő felnőtt/vegyes háziorvosi praxis/körzet 3 adata:


a praxisban működő háziorvos neve



a háziorvos pecsétszáma



a praxis 9 számjegyű azonosítója (korábban ÁNTSZ azonosítóként ismert)
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Kérem, hogy lehetőség szerint levélfordultával, de legkésőbb 2022. május 09. (hétfő) délelőtt 10
óráig e-mailben (kovacs.istvan@heves.gov.hu) vagy telefonon (36/511-916 vagy 30/014-38-17)
jelezzen vissza Kovács István Zoltán megyei szűrési koordinátornak, hogy kit, milyen elérhetőségen
(e-mail és telefon) kereshetünk a felmerülő szervezési kérdéseinkkel.
Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint
A kormánymegbízott helyett eljáró dr. Kadlott Csaba főigazgató nevében és megbízásából:
Tisztelettel:
Dr. Dósáné Dr. Fekete Márta
egészségfejlesztési és igazgatási osztályvezető
Melléklet: Kapják:
1.Címzett
2.Irattár

