Szakmai Kerekasztal
Tiszaigaron
A Tisza-tó Fejlesztési Kft. tartott
Tiszaigar Művelődési Központban.
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A fórum célja a Tisza-tó Térségfejlesztési Stratégia irányai
alapján elképzelések
megfogalmazása, a már meglévő projektötletekről beszámoló, és
egyeztetés.
A Tisza-tó Fejlesztési Kft. által 2013. december 12-én
megtartott Tisza-tó
Területfejlesztési Konferencián megalakult a Szakmai
Kerekasztal, melynek
tagjai önkormányzatok, térségben működő egyéb intézmények,
szakemberek,
vállalatok, vállalkozások, civil szervezetek.
A Kerekasztal tagjai a Tisza-tó Térségfejlesztési Stratégiában
megfogalmazott
prioritások mentén kívánják tevékenységükkel, tudásukkal,
tapasztalataikkal
szolgálni a Tisza-tó Térségének kiemelkedését.
A 6 főbb prioritás a Stratégiában:
1. JÓ KÖRNYEZETI ÉS ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT FENNTARTÁSA
FEJLESZTÉSE
2. TÉRSÉGI ÉS TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE
3. GAZDASÁGI SZERKEZET MEGÚJÍTÁSA
4. HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS

ÉS

5. TURIZMUSFEJLESZTÉS
6. TÉRSÉG-MARKETING ÉS INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS
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Szakmai fórum
Tiszaigaron

Tüdőszűrés!
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Rendelőintézet
Tüdőgondozó
Intézete
a
egészségbiztosítás keretében igénybe vehető
megelőzését és korai
szolgáltatásokról és a
/ 1997. (XII. 18.) NM
megfelelően Tiszaigar
vizsgálatot tart.

Kórház

–

kötelező
betegségek

felismerését szolgáló egészségügyi
szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51
rendelet alapján tüdőszűrési tervnek
Község lakossága részére tüdőszűrő

A tüdőszűrés helye:
Általános Iskola tornaterme
5361 Tiszaigar, Petőfi út 10 – 12.
Tüdőszűrés időpontja:
2014. február 05. (szerda)
12.30 – 16.30 óráig
2014. február 06. (csütörtök)
8.30 – 12.00 óráig
A tüdőszűrő vizsgálatra a szűrésen megjelenő személynek
magával kell vinnie a betegbiztosítási kártyáját, személyi
okmányát, illetve lakcímkártyáját .
A betöltött 40 év fölötti lakosok esetében egy évben egyszeri
alkalommal a tüdőszűrés ingyenes, ezért ajánlott e korosztály
tagjainak a tüdőszűrésen való megjelenése . A 40 év alatti

személyek esetében a tüdőszűrés beutaló köteles, a 40 év
alatti lakosok szűréséhez beutaló szükséges, melyet üzemorvos
vagy a háziorvos adhat ki valamint a 40 év alatti lakosok
szűrése térítésköteles 1.700.-Ft, melyet a beutaló bemutatását
követően a szűrővizsgálat helyszínén kapott csekken kell
befizetnie. A tavalyi évről megmaradt csekkek nem
használhatóak fel! A helyszínen szükség esetén számlát is
tudnak kiállítani a tüdőszűrés költségéről.
A 18 év alatti lakosok szűréséhez szülői beleegyezés, az egyik
szülő, gondviselő jelenléte szükséges.
Amennyiben a tüdőszűrésen megjelent személy kéri, a magával
hozott megcímzett és bélyeggel ellátott boríték átadásával
lehetőség van az eredmény postai úton történő megküldésére.

