
Dr. Balla Beáta rendelőjében:
A település teljes lakossága részére, szeptember 27. (szerda),

7.00 -8.00 óra között, előzetes időpont egyeztetés (62/631-744) alapján.
A vizsgálat térítési díja: 1 300 Ft

 

2017. szeptember 25-29.
Laborvizsgálatok - Éhgyomri vérvétel (nagylabor):

Dr. Marusin Ildikó rendelőjében:
A település teljes lakossága részére szeptember 28. (csütörtök)
7.00 -8.30 óra között, előzetes időpont egyeztetés (62/271-269) 

alapján.
A vizsgálat térítési díja: 1 300 Ft

Szűrővizsgálatok

Urológiai szűrés:
Szeptember 28. (csütörtök) 16.00 -20.00 óra
Vizsgáló orvos: Dr. Molnár Sándor
Helyszín: Egészségház –védőnői tanácsadó (Tempfli tér 10.)
Előjegyzés a kartonozóban!

Fül-orr-gégészeti vizsgálat:
Szeptember 25. (hétfő) 14.30-18.00 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal –Házasságkötő terem
Szeptember 26. (kedd) 10.00-12.00 óra
Helyszín: Egészségház –védőnői tanácsadó
Vizsgáló orvos: Dr. Bucsai Ágnes Előjegyzés a kartonozóban!

Hallásszűrés szűrőaudiométerrel:
Szeptember 25. (hétfő) 14.30 -18.00 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal –Házasságkötő terem
Előjegyzés a kartonozóban!

Ortopédiai szakorvosi tanácsadás gyerekeknek és felnőtteknek
Számítógépes talpvizsgálat
Szeptember 28. (csütörtök) 16.00 -19.00 óra
Vizsgáló orvos: Dr. Monoczki László
Helyszín: Dr. Marusin Ildikó rendelője (Tempfli tér 10.)
Előjegyzés a kartonozóban!
A szűrés ideje alatt a Prima –Protetika Kft. munkatársai várják az ízületi 
és gerincproblémával küzdőket.

Szemészet:
Szeptember 26. (kedd) 8.00 -12.00 óra
Szeptember 27. (szerda) 14.00 -18.00 óra
Szeptember 29. (péntek) 8.00 -16.00 óra
Vizsgáló orvos: Dr. Szebeni Marietta
Helyszín: Szociális Szolgáltató Központ (Tempfli tér 10.)
Előjegyzés a kartonozóban!
A szűrés ideje alatt a Fontana Optika várja azokat a személyeket, akik 
szemüveget szeretnének készíttetni.

Hasi ultrahang vizsgálat
Szeptember 27. (szerda) 8.00 -15.00 óra
Helyszín: Faluház (Tempfli tér 8.)
Vizsgáló orvos: Dr. Ádám Edit
Vizsgálati területek:
- has-, kismedence vizsgálata
- pajzsmirigy, nyaki lágyrész vizsgálata
- emlő, hónalj vizsgálat
A vizsgálat térítési díjai: Egy vizsgálati terület díja 4 000 Ft, két választott 
terület díja 7 000 Ft, három terület díja 10 000 Ft.
Has-. kismedence ultrahang vizsgálat esetén telt hólyaggal, és 
éhgyomorral érkezzen, vagy a vizsgálat előtt 5 órával már ne egyen.
Előjegyzés a kartonozóban!

Bőrgyógyászat:
Szeptember 26. (kedd) 14.00 -17.00 óra
Szeptember 27. (szerda) 14.00 -17.00 óra
Szeptember 28. (csütörtök) 15.00 -18.00 óra
Szeptember 29. (péntek) 8.00 -12.00 óra
Vizsgáló orvos: Dr. Judák Rita
Helyszín: Gyógyszertár melletti magánrendelő (Felszabadulás u. 
29.) Előjegyzés a kartonozóban!

Nőgyógyászati rákszűrés és ultrahang vizsgálat:
Szeptember 27. (szerda) 11.00 -18.00 óra
Vizsgáló orvos: Dr. Kajtár István
Helyszín: Egészségház – védőnői tanácsadó (Tempfli tér 10.)
A vizsgálat díja 3 000.- Ft/fő, melyet a vizsgáló orvosnak kell 
befizetni. Előjegyzés a kartonozóban!

Fogászati állapotfelmérés, tanácsadás:
Szeptember 26. (kedd) 14.00 -17.00 óra
Szeptember 28. (csütörtök) 8.00 -11.00 óra
Vizsgáló orvos: Dr. Dancsik Zoltán
Helyszín: Körzeti fogorvosi rendelő (Tempfli tér 4.)
Előjegyzés a kartonozóban!

Csontsűrűség vizsgálat
Szeptember 28. (csütörtök) 16.00 -19.00 óra
Helyszín: Dr. Marusin Ildikó rendelője (Tempfli tér 10.)
Előjegyzés a kartonozóban!
A vizsgálat díja 1500 ft, melyet a vizsgálatot végző személynek 
kell kifizetni.

Légúti allergia szűrése:
Szeptember 26. (kedd) 8.00 -10.00 óra
Vizsgáló orvos: Dr. Bucsai Ágnes
Helyszín: Egészségház – védőnői tanácsadó (Tempfli tér 10.)
Előjegyzés a kartonozóban!

Véradás
Szeptember 25. (hétfő) 11.00 -14.00 óra
Helyszín: Faluház (Tempfli tér 8.)
Minden véradó ajándékban részesül.

Érszűkület, visszér betegség szűrés doppler ultrahang 
vizsgálattal
Szeptember 26. (kedd) 8.00 -14.30 óra
Vizsgáló orvos. Dr. Sipka Róbert
Helyszín: Faluház (Tempfli tér 8.)
A szűrésre kezelésben nem részesülő lakosok jelentkezését 
várjuk. Előjegyzés a kartonozóban!

Tüdőszűrés

40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat évente egy alkalommal, beutaló nélkül, térítésmentesen vehető igénybe kizárólag deszki állandó-, vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező lakos részére. Felhívjuk a figyelmet, hogy a szűrés csak abban az esetben térítésmentes, ha az előző szűrővizsgálata 

2016. szeptember 25 –ét megelőzően történt.
 40 éves kor alattiaknak a megelőző célú tüdőszűrésért térítési díjat kell fizetni, melynek összege: 1 700 Ft
 A foglalkozás egészségügyi („Alkalmassági”) vizsgálat kortól függetlenül térítésköteles vizsgálat, melynek összege: 1 700.- Ft/fő. 
A tüdőszűrés díját a tüdőszűrő autóbuszon a szűrés előtt tudják befizetni, ahol számlát állítanak ki az összegről.
Szeptember 25 (hétfő) 12.00 -18.00 óra                                    Szeptember 27. (szerda)      10.00 -16.00 óra
Szeptember 26. (kedd) 12.00 -18.00 óra                                   Szeptember 28. (csütörtök) 10.00 -16.00 óra
Helyszín: Faluház előtti parkoló, kartonozás nem szükséges!

Információnyújtás és előjegyzés a Szociális Szolgáltató Központban levő KARTONOZÓBAN (Tempfli tér 10.) személyesen és telefonon (62/271-458):
 Szeptember 22.             8.00 -16.00 óra között
 Szeptember 25 - 28.      8.00 -18.00 óra között
 Szeptember 29.              8.00 -12.00 óra között
Kérjük, személyi igazolványukat, lakcím-, és TAJ –kártyájukat minden vizsgálatra vigyék magukkal!
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