Felhívás
tüdőszűrő vizsgálatra
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Mezőtúr városban,
2016. április 19-től -2016. június 13- ig
tüdőszűrő vizsgálatot végeznek.

A szűrővizsgálaton a Társadalombiztosítási Igazolvány /TAJ kártya/, valamint a személyazonosságot igazoló okirat
bemutatása szükséges.

Felhívom a 40 éves és ennél idősebb lakosok figyelmét, hogy részükre a tüdőszűrő vizsgálat térítésmentes!
A szűrés célja a bakteriális fertőzések megállapításán kívül, a panaszokat még nem okozó daganatok, és
daganatelőtti állapotok felismerése a későbbi, súlyosabb következmények megelőzése érdekében. 40 és
70 év között, kiváltképpen a dohányosok esetében 40-szer nagyobb a rák kialakulásának veszélye.

A szűrés helye:

Mezőtúr, Újváros XIII. utca 11. (Színpados Iskola)

A szűrést az új digitális rendszerű tüdőszűrő géppel végzik el.

A vizsgálat időpontja:
hétfő

12 –

17-ig

kedd

8

–

13-ig

szerda

12 –

17-ig

csütörtök

8

péntek

8

–
–

13-ig
13-ig

Az utolsó szűrési napon (2016. június 13.) a vizsgálat 12 – 16 óráig tart.
Pünkösd hétfőjén (2016. 05. 16.) a szűrés elmarad.

A saját és mások
szíveskedjenek !
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14. és 40. éves kor között,akinek munkájához vagy továbbtanulásához kötelező a szűrés,foglalkozás egészségügyi
/üzemorvosi/ beutaló szükséges.

A szűrővizsgálat árát meg kell téríteni. Ehhez, a beutaló bemutatását követően csekket kapnak a helyszínen megközelítőleg 1.700 Ft-ról - melynek a befizetést igazoló szelvényét fel kell mutatni a szűrővizsgálat elvégzését
megelőzően. Az előző évek során fel nem használt csekk az idei esztendőben érvénytelen.
18. év alattiaknak a szűrés elvégzéséhez szükség van vagy a szülő/törvényes képviselő jelenlétére, vagy pedig
beleegyezésére. Ezzel egyidejűleg be kell mutatni mind a szülő/törvényes képviselő, mind a 18. év alatti személy
személyi igazolványát és TAJ kártyáját. A szülő/törvényes képviselő beleegyező nyilatkozatát a helyszínen
beszerezhető formanyomtatványon adhatja meg.
Akinek szüksége van a leletre, a helyszínen átadott, felbélyegzett válaszboríték esetén megkapja azt postán 2-3 hét
alatt. (1 boríték-1 név)
Tegyen egy lépést egészsége megőrzése, a betegségek korai felismerése érdekében!

dr. Enyedi Mihály
jegyző

