
Az EGÉSZSÉG közös ügy, tégy érte, tégy magadért! 

„Egészségnap a Duna mentén” 

Szentendre Város támogatásával 
 

Szentendre városa 2014. szeptember 6-án bekapcsolódik Magyarország átfogó 

egészségügyi szűrőprogramjába. Az eseményre a Szentendrei Duna Korzón 

kerül sor.  A városunkba látogató speciális, közel 20 méter hosszú szűrőkamion, 

az Európa Unió Európai Regionális Fejlesztési alap támogatása által biztosít új, 

korszerű vizsgálati eszközöket, szűréseket a program résztvevőinek. 

A kamion előtti területen életmód tanácsadás, látványos anatómiai bemutató és 

Európában is egyedülállónak számító, 5 m magas Virtuális, 3D Anatómiai Mozi 

Sátor és látványfal kerül felállításra. 

A Program segít megismerni és megelőzni a lakosság részére olyan, a 

magyar társadalmat kiemelten érintő jelenségeket: mint a szív és érrendszeri 

megbetegedés, szívinfarktus, magas vérnyomás, cukorbetegség, magas 

koleszterin, légúti megbetegedések, asztma és allergia, dohányzás és nem utolsó 

sorban az elhízással kapcsolatos prevenció.  

Az életmód tanácsadás részeként, a Program szakmai és civil szervezetek 

együttműködésével, a speciális szűrőkamion előtti területen felállított 

egészségsátrakban elsajátítható, feleleveníthető az újraélesztés technikája, 

látványos anatómiai bemutató segítségével ismerteti az emberi test működését, 

felépítését. Minden látogató megkapja a program Információs Prevenciós 

Csomagját. 

Az Egészségnap célja az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése, 

az egészségi állapot javítása a legkorszerűbb lehetőségekkel.  

Ugyancsak fontos, hogy az Egészségnapon folytatjuk azt az egy éve 

elkezdett „AllCare”  informatikával támogatott életmódprogramot,  mely egy 

élethosszig tartó aktív lakossági-önkormányzati prevenciós egészségügyi életút 

támogató rendszer.  

Az Európai Nemzeti Egészségvédelmi Program (European National Healthcare 

Program) által és a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége 

(MOTESZ) által koordinált Szív és érrendszeri betegségek, megelőzésének és 

gyógyításának Nemzeti Programjával konszenzusos együttműködésével valósul 

meg az eseménysorozat. Program eddig 814 helyszínen 3 375 715 vizsgálatot 

végzett és több mint 217 834 látogatót fogadott. 

2014. Szeptember 6-án, a szentendrei helyszínen, a Duna korzón, számos 

színvonalas, a látogatók számára vonzó kísérőprogramokat szervezünk, országos 

és helyi média megjelenéssel.  

Kiemelten említjük meg, hogy a vakok és gyengénlátók, valamint 

mozgássérültek számára is biztosítjuk a szürőprogramban való részvételt, 

kerekesszékkel is megközelíthető a szűrőkamion belső tere. 



A rendezvény csatlakozik a Pilisi Tekerő programjához, sportrendezvényekkel, 

bio- őstermelői piaccal is várjuk a részvevőket. A helyi éttermek bevonásával, 

mindenki kedvezményesen belekóstolhat az egészségbe, „Egy falat egészség” 

mottóval. Az esemény egyik fénypontja a „Felvonulás az egészséges 

Szentendréért” lesz, ahol Fúvós zenekar, majorettek, néptáncosok, színesítik a 

karneváli hangulatot, de „Maskara menet” gyermekek zöldség, – gyümölcs 

jelmezversenye is hangulatossá teszi a rendezvényt. 

Különös lehetőség, hogy vakvezető kutya és segítőik, valamint un. érzékenyítő 

eszközök bemutatójára is sor kerül, sőt tandem kerékpárral a Paradicsom 

Egyesület körbeteker a bátor gyengén látókkal 

A másik kiemelkedő esemény a sportrendezvények díjkiosztója, valamint 

Szentendre Város polgármestere átadja a város Egészségkulcsát. 

 

Kérjük, támogassa Ön is az „Egészségnap a Duna mentén” családi rendezvényt!  
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