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Tisztelt Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság!

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.) sz. önkormányzati
rendeletében a 3301.”Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzatán 8.000.000 Ft-ot
hagyott jóvá, mely előirányzat felhasználásáról az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság
ESZSB. 142/2015. (III.18.) sz. határozat 1. pontjában döntött az alábbiak szerint:
-

Egészségügyi prevenciós szűrővizsgálatok
Rehabilitációs úszás
Óvodai fogászati szájhigiénés bemutató
Családi Sport- és Egészségnap rendezésére
Óvodás zöldnap az egészséges életmódra nevelés tükrében
Felvilágosító előadások a kerületi szakközépiskolások részére
Általános iskola első osztályos kisdiákjainak mozgásszervi szűrése
Tartalék

1.200.000 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft
2.300.000 Ft
300.000 Ft
500.000 Ft
700.000 Ft
1.000.000 Ft

A fentiek alapján az általános iskola első osztályos tanulói részére mozgásszervi szűrés
szervezésére, elsősorban a gerincferdülés megelőzésére és a helyes tartás kialakítására
700.000 Ft. került jóváhagyásra. A 2015. júniusi kerületi egészségügyi vezetői értekezleten
merült fel, hogy ezen mozgásszervi szűrés a gyermekek beiskolázását megelőző félévben
elvégzésére kerül a gyermekorvosok és a védőnők által. Az elmúlt években évente
megszervezésre kerülnek a FESZ KN Kft. szakmai szervezésében, a vezető megbetegedést
kiváltó és halálozást okozó különböző onkológiai, nőgyógyászati, urológiai, szemészeti,
mozgásszervi, szív-és érrendszeri betegségek lakossági szűrővizsgálatai. A szűrővizsgálati
napokra, melyek hétköznapok, a lakosság részéről többszörös túljelentkezés tapasztalható,
rendkívül pozitív a lakosság visszajelzése a vizsgálatokkal kapcsolatban, valamint több
esetben megelőzhető volt az egészségi állapot további romlása, súlyosabb állapot kialakulása.
A fentiek alapján szakmailag indokolt javaslatot tett Dr. Kovács József, a FESZ KN Kft.
ügyvezető igazgatója olyan szűrővizsgálati nap „Nyitott Egészségnap” szervezésére, ahol
valamennyi szóba jöhető szakmában elérhető szűrést igénybe vehetné a lakosság, valamint
ahol bemutatásra kerülne a FESZ KN Kft. Szakorvosi Rendelő működése, és ahol az
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés témakörben felvilágosító előadások kerülnének
megtartásra.

Ez a „Nyitott Egészségnap” 2015. december 12-én csütörtöki munkarend szerint, de szombati
napon kerülne megszervezésre. Dr. Kovács József ügyvezető igazgató úr jelezte továbbá,
hogy a „Nyitott Egészségnap” költségeire fedezetet nyújtana támogatási összegként a
korábban mozgásszervi szűrésre jóváhagyott 700.000 Ft.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását.

Budapest, 2015. október 06.

Zombory Miklós s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Egészségügyi Szociális és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy

Képviselő-testületének

1. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.24.) önkormányzati
rendeletben szereplő 3301. számú előirányzat felhasználására hozott ESZSB. 142/2015.
(III.18.) számú határozat 1. pontjában szereplő „Általános iskola első osztályos kisdiákjainak
mozgásszervi szűrése” kifejezés helyére „Nyitott Egészségnap” kifejezés lép.
Határidő: 2015. október 14.
Felelős: Illyés Miklós elnök
2. a FESZ KN Kft. részére a „Nyitott Egészségnap” lebonyolítására 700.000 Ft támogatást
nyújt és felkéri Polgármester urat a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

