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Ezúton szeretnénk meghívni Önöket 2019. április 26-án pénteken Egész-
ségnapunkra, mely a település Egészségházában kerül megrendezésre a
Hódmezővásárhelyi Védőháló Praxisközösség és a Csongrád Megyei Egész-
ségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó, EVP-Egészségfejlesztési 
Iroda együttműködésében.
8.30-09.00: Megnyitó a sajtó és média számára Szél István Polgármester Úr, 
dr. Bakos Attila, dr. Kallai Árpád Főigazgató Úr és dr. Cs. Szabó Zsuzsanna 
részvételével.

Egészségnapunkon az alábbi szolgáltatásokat, előre egyeztetett időpon-
tokban lesz lehetőségük igénybe venni:

Időpont kérés lehetősége az alábbi telefonszámokon praxis ápolónőinél:
0630 9241217 – Vargáné Anikó, 0630 5523086 – Schneider Krisztina

• Emlőrák szűrés szűrőbuszon április 26-án 12.00-17.00 időpontban és 
másnap az egészségnapot követően is, április 27-én 8.00-12.00 között 
45 és 65 év között (amennyiben 2 éven belül nem történt), illetve 65 év 
felett háziorvosi beutalóval.

• Anyajegy szűrés bőrgyógyász szakorvos által 15.00-17.00 óra között

• Háziorvosi teljes körű kérdőíves állapotfelmérés és vizsgálat 9.00-tól 
14.00-ig

• Általános szűrővizsgálatok a praxisközösség és az Egészségfejlesztési 
iroda munkatársai által 08.30-14.00-ig.

• EKG vizsgálat, végtagi ütőérszűkület rizikószűrésével egybekötve (tele-
medicinás EKG készülék és Boka-kar index mérő eszközök használatával) 
Antropometriai mérés (testsúly, BMI, testzsírszázalék mérés, haskörfogat 
mérés)

• Koleszterin és vércukorszintmérése ujjbegyből történő vérvétellel azok 
számára - akik 3 hónapon belül nem vettek részt vérvételen
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• Prosztata-megbetegedések kérdőíves szűrése kiegészítve ujjbegy-
ből tesztcsíkkal történő PSA vizsgálata 40 év felett

• Újraélesztés oktatás erre rendszeresített „ember-modellen”, kiscsoportos 
foglalkozás keretében

• Boldogság kérdőív, mentális egészség felmérése pszichológus által

• Csontritkulás rizikókockázat-mérés végtagi csontsűrűség méréssel (sa-
rokcsontból) 40 év feletti hölgyek esetében

További programjainkat időpont kérés szükségessége nélkül biztosítjuk az 
Önök egészsége érdekében:

• Baba-mama klub: babamasszázs babáknak és édesanyáknak védőnőink 
irányításával, 10.00-12.00 között az Egészségház baba-mama klubhelyi-
ségében Lencse Anett és Vörös Éva védőnőkkel

• Daganatos betegségek megelőzési lehetőségeiről személyes tájékoztató
egészségfelelősünk által az emlőszűrő busznál és emlő vizsgálatának
bemutatása maketten 8.30-tól 13.30-ig

• Egészséges életmód, cukorbetegség, divat-diéták témában csoportos
beszélgetés Martonosi Adrienn dietetikussal 13.00-tól 15.00-ig a Mur-
gács Kálmán Művelődési Ház nagytermében.

• Csoportos Gyógytorna foglalkozás 12.00-tól 13.00-ig Dukai Kornél
gyógytornászunkkal a Sportcentrumban.

Szeretettel várjuk Önt és családját Székkutas Község Önkormányzata
nevében:

dr. Bakos Attila szakmai vezető és Szél István polgármester


