TÁJÉKOZTATÓ

TÜDŐSZŰRÉSRŐL

Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a település
lakosságát, hogy a városban
2009. év szeptember hó 08. napjától — 2009. év szeptember 14. napjáig

TÜDŐSZŰRÉST

TARTANAK

a MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
A tüdőszűrés alkalmas a tüdőgümőkór, valamint sok esetben a tüdőrák és
más tüdőbetegségek korai felismerésére. A korábbi évek gyakorlatától
eltérően a szűrővizsgálatra a tüdőszűrést végző intézmény névre szóló
kiértesítést nem küld.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a hatályos jogszabályi
előírásoknak megfelelően a 40 éven aluliak szűrése térítésköteles.
A szűrés térítési összegét a 920,- Ft. –ot a helyszínen kell
megfizetni.
A szűrés 40 év fölött ingyenes.
A tüdőszűrésen való megjelenés egyenletesebb elosztása érdekében kérjük a
település felnőtt korú lakosságát, hogy lehetőleg a lakóhelyük utca szerinti
megjelölt napján szíveskedjenek
8 órától — 14 óráig megjelenni.

2009. SZEPTEMBER 08.
2009. SZEPTEMBER 09.
KEDD
SZERDA
Akác utca
Arany János utca
Bessenyei utca
Bocskai utca
Füzes utca
Irinyi utca
Nagy Sándor utca
Osváth Pál utca
Sallai utca
Alkotmány utca

Kinizsi utca
Liszt Ferenc utca
Nap utca
Petőfi utca
Rákóczi utca
Vas Gereben utca
Vörösmarty utca
Zöldmező utca

2009. SZEPTEMBER 11.
2009. SZEPTEMBER 10.
PÉNTEK
CSÜTÖRTÖK
Ady Endre utca
Árpád utca
Bethlen utca
Béke utca
Deák utca
Dobó utca
Hősök tere
Jókai utca
Szabó Pál utca
Toldi utca

Kossuth utca
Kolozsvári utca
Hunyadi utca
Táncsics Mihály utca
Nagyvárad utca
Széchenyi utca

2009. SZEPTEMBER 14.
HÉTFŐ
Arad utca
Bem utca
Damjanich utca
József Attila utca
Kazinczy utca
Kölcsey utca
Szacsvay utca
Szigligeti utca
Tamási Áron utca
Vasútállomás
Vágóhíd
Wesselényi utca

Nem szükséges a részvétel:
-

ha három hónapon belül mellkas röntgen vizsgálaton vett részt
várandós nők se vegyenek részt a vizsgálaton

Ajánlott a tüdőszűrés a hörgőrák fokozott veszélye miatt:
- 40 éven felüli dohányosoknak és exdohányosoknak,
- Rákkeltő inhalativ ártalomnak kitett személyeknek,
- Tüdőrák halmozott családi előfordulása esetén.

A TÜDŐSZŰRÉSRE MINDENKI HOZZA MAGÁVAL:
-

saját névre szóló TAJ ( betegbiztosítási ) kártyát
személyi igazolványt
lakcímkártyát
legutóbbi szűrőlapját

