
 

 

VÉGET ÉRT AZ EGÉSZSÉGPART BALATON  

KÖZÖSSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐPROGRAM-SOROZAT 8 TELEPÜLÉSEN A BALATON KÖRNYÉKÉN 

 

A Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság 2022 nyarán EGÉSZSÉGPART elnevezéssel második 

alkalommal rendezte meg egészségügyi szűrő-, és felvilágosító programsorozatát, amelynek célja az 

egészségtudatosság erősítése a helyi lakosok és a Balaton mellett nyaralók körében térítésmentes 

vizsgálatok biztosításával. 

A program újdonsága, hogy ebben a szezonban a Balaton közelében fekvő, kis lélekszámú, a 

közlekedési adottságok miatt a szűrésekhez/vizsgálatokhoz nehezen hozzáférő településeken, 

elsősorban felzárkózó településeken és gazdasági szempontból fejlesztendő, hátrányos helyzetű 

településeken tette könnyen és gyorsan elérhetővé a szolgáltatást.   

Az EGÉSZSÉGPART 3 nyári héten át egészségügyi ‘vándortáborként’ Balatonboglárra, Veszprémbe, 

Balatonfüredre, Gyenesdiásra, Gamásra, Látrányba (Somogy megye), Csabrendekre és Lesencetomajra 

(Veszprém megye) látogatott, ezen felül külön szűrésnapot kapott Veszprém hátrányos település 

része, a Haszkovó lakótelep.  

A programsorozat a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ és a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ szakmai együttműködésével, valamint a helyi önkormányzatok, illetve 

képviselők támogatásával valósult meg.  

Ebben a szezonban a HARTMANN Magyarország is támogatta programunkat. Küldetésük, hogy olyan 

holisztikus és eredményorientált megoldásokat nyújtsanak, amelyek segítenek, gondoskodnak és 

védenek az intézményi és otthoni betegellátás során. Az Egészségpart rendezvényein többek között a 

fertőtlenítés fontosságát hangsúlyozva, a fertőzések kialakulásának kockázatát csökkentő termékekkel 

találkozhattak a látogatók. 

Az Egészségpart ivóvíz ellátását a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. biztosította.  

Támogatóinknak ezúton is köszönjük, hogy hozzájárultak az eseménysorozat sikeréhez! 

A programra látogatók számára a Nemzeti Népegészségügyi Központ szűrőbuszain az általános 

állapotfelmérés keretén belül vércukor és koleszterin meghatározás, vérnyomásmérés, BMI kalkuláció, 

PSA vizsgálat, légzésfunkció vizsgálat, EKG és boka-kar index vizsgálat, valamint egy az életmódra és 

családi anamnézisre is kitérő kardiológiai rizikóbecslés kérdőív kitöltése történt, de nagy 

népszerűségnek örvendett a testösszetétel, valamint csontsűrűség mérés is. Mindemellett fogászati 

tanácsadás során a helyes fogmosás technikáját és a szájápolás fontosságát ismerhették meg a 

szűrésekre látogatók. 

A szűrési helyszínekre látogatóknak lehetőségük nyílt a népegészségügyi célú szervezett 

méhnyakszűrésen részt venni, valamint arra jogosultak átvehették a vastagbélszűrési egységcsomagot. 

A Semmelweis Egyetem Bőr- és Nemikórtani Klinika munkatársai magas szakmai színvonalú 

bőrgyógyászati szűrést biztosítottak.  

A 15 nap alatt mintegy 1200 ember vett részt programunkon, megközelítőleg 350 fő a hátrányos 

helyzetű településekre szervezett 6 napunk alatt jelent meg a szűréseken. Ennek köszönhetően az 

https://www.facebook.com/HARTMANN.Magyarorszag/?__cft__%5B0%5D=AZW8ZAFWa8YuN1katiJPohFoza82y2bUZopDufuAdoG0XafpQUm7qruTQ0-xIj0CTsASpprZM-hsbl4uTXVkLyLNDXNkHN41dc7QDJ14K7Ep_utjFB2QOpCwBomfoAy0wueumo_TSJivnaxRAWUCmKh8eMUg_HD7BGaocHHk_SA5YQ&__tn__=kK-R


elmúlt két évben több mint 2750 fő jutott el szűrővizsgálataink valamelyikére.  Sajnos előfordult, hogy 

rosszindulatú elváltozásokat is találtak a szakorvosok, az érintettek a lakóhelyük szerinti egészségügyi 

intézményekhez kerültek átirányításra. A szűrések eredményei bekerültek az Elektronikus 

Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) adatbázisába. 

A szűrések a betegségek időben történő felismerésére, megelőzésére és az egészségtudatos magtartás 

emelésére irányultak, elmondható, hogy a lakosság részéről számtalan sok pozitív visszajelzés érkezett, 

így a programsorozat reményeink szerint folytatódik a jövőben! A folyamatos prevenciós programok 

és figyelemfelkeltő aktivitások segítik a Lakosság szemléletváltását és hozzájárulhatnak egy 

egészségesebb Magyarország jövőjéhez.  

 
További információ az egeszsegpart.com oldalon olvasható. 

Elérhetőségünk: egeszsegpart@memt.hu 

 

Egy életünk van, vigyázzunk rá! 
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