
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÁKÓCZI EGÉSZSÉGNAP 

meghívó 

2013.05.23. 
(csütörtök) 
1400 -1700 

 

II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola és 

Gimnázium 

(2000 Szentendre, 

Rákóczi u. 6) 

Szív és érrendszeri rizikófaktor szűrés (vércukor, koleszterin) 

testtömeg index (BMI), 

Érszűkület, vérnyomás - Dr. Hasitz Ágnes Dr. Bartha  Zsolt  háziorvosok 

Dietetikus tanácsadás  Nemzeti sócsökkentő program, napi folyadék 

ivás, Startolj reggelivel, Tíz tipp az egészséges táplálkozás -   

Miháldy Kinga dietetikus (OÉTI) 

Allergia szűrés – Dr. Zsigmond Györgyi  pulmonológus, allergológus 

Kisállattartás, zoonozis veszélyei  - Dr. Papucsek József  állatorvos 

Melanomaszűrés   - Dr.Buckó Mónika SZEI 

Hallásvizsgálat, Szájüregi rákszűrés – Dr. Gaál Andrea SZEI 

Látásvizsgálat - Bakonyi György Kaiser Optika 

Csontsűrűségmérés –  Dr. Kricsfalusy Mihály OBSI 

Számítógépes talpvizsgálat, orthopediai szűrés - Dr. Gajdos Gábor  

Gyógytorna – lúdtalptorna  - Törökné Bakos Bea 

Novartis kiállítás- védőoltások  

 

Szülőknek, pedagógusoknak, lakosságnak 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Orvosszakmai gondoskodás 

Szentendre Egészségügyi Intézményei 

A “Szentendre 1000év+” programon belül, közel 3 éven keresztül, 1,6 

milliárd forintból valósult meg az a projekt, amelynek részeként megújult a 

Szentendrei Szakorvosi Rendelőintézet. A kétezer négyzetméteres, 

legmodernebb műszerekkel felszerelt, egynapos sebészetet is magába foglaló 

Intézmény közel 100 ezer lakos, 13 település ellátásáért felelős. 

A Szentendrei Szakorvos Rendelőintézetet a KMOP-4.3.2-2008-0004 

azonosítószámú Európai Unió által támogatott program keretében újították fel, 

melynek köszönhetően modern környezetben gyógyulhatnak a betegek. 

Az 1,6 milliárd forintos, Európai Uniós támogatással megvalósult járóbeteg 

szakellátás fejlesztési program részeként nemcsak az épület újult meg, hanem 

annak eszközparkja is. Ennek köszönhetően ma Szentendrén található 

Magyarország egyik legmodernebb egészségügyi létesítménye, amely a XXI. 

század színvonalán szolgálja a lakosság gyorsabb  és színvonalasabb  egészségügyi 

ellátását. 

 Az intézmény szolgáltatási köre 37 féle orvosszakmai szolgáltatást nyújt, egyre 

növekvő forgalom mellett évi 230 ezer orvos-beteg találkozás történik.   A 

modern járóbeteg-ellátó központ szakmai teljesítményével három minősítést is 

kiérdemelt. A rendelőintézet a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 

minősítés mellett megkapta az Informatikai biztonsági irányítási rendszer 

tanúsítványt valamint a nemzetközi szabványoknak való megfelelés révén továbbá 

megkapta az ISO9001-es Minőségirányítási rendszer alapminősítést is. 

Az intézmény dolgozói és vezetősége   nemcsak a betegek gyógyításáért,  hanem 

az egész térség  lakosságának egészségvédelméért, prevenciós tevékenységéért 

is  felelősnek érzi magát. 



 

 

aLLCare egészségügyi életút  

támogató rendszer  

Szentendre Egészségügyi Intézményei 

Szentendre Város Önkormányzata elindított egy új egészségügyi 

szolgáltatást, amely felhasználja a modern kommunikációs lehetőségeket és 

az egészségügyi informatika egyéb vívmányait. 

Mit jelent ez Önnek? 

 Vizsgálati eredményeinek, szakorvosi leleteinek fogadását, továbbítását, 

 hatékony kommunikációt kezelőorvosával, háziorvosával, kényelmesen, otthonról, 

 egészségügyi adatai feletti tényleges rendelkezést, kontrolt, ahogy az az Ön 

számára a leginkább megfelelő, 

 folyamatos szakértői gondoskodást otthonában, hogy időben megelőzhessük a bajt! 

Az aLLCare egészségügyi életút támogató rendszer?  

Az aLLCare olyan, Magyarországon és nemzetközileg is egyedülálló, innovatív kommunikációs 

rendszer, melynek segítségével a páciensek, az orvosok és a különböző egészségügyi 

intézmények biztonságos csatornán keresztül kommunikálhatnak és cserélhetnek 

információt, egymást közt és pácienseikkel egyaránt úgy, hogy az érintett páciensek 

adatvédelmi szempontjai jog harmonikusan, maximális mértékben figyelembe van véve.  

Az aLLCare egészségügyi életút támogató rendszer, a Full Time Care Kft. fejlesztése. A 

rendszerbe belépve könnyedén képessé válunk az egészségügyi adataink összegyűjtésére, és 

a program automatikus szolgáltatása biztosítja, hogy minden adat azonnal kiértékelésre 

kerül, rögtön figyelmeztet bennünket az ismert kockázatokra, aktuális orvosszakmai 

szabályok alapján felhívja figyelmünket lehetséges életmód változtatásokra, vagy éppen 

kiemeli, hogy szakember segítségét kellene igénybe vennünk. 

A szűrésen való részvételével ön számára ingyenes belépést és egy éves használati jogot 

biztosítunk az aLLCare rendszerhez, amely a térségben egyre bővülő, átfogó információ-

áramlással segít az egészségtudatos életmód kialakításában, megtartásában! 

 

Az öngondoskodás végre nem csak cél, hanem támogatott lehetőségünk is! 


