Tüdőgyógyintézet Törökbálint

Mobil Tüdőszűrő Szolgálat

Felhívjuk a Lakosság figyelmét,
hogy Valkón
2021. április 21. - 2021. április 23. között

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
Tüdőszűrés helye: a Valkói Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat épülete (2114 Valkó, Rákóczi u. 6.)
A vizsgálat ideje naponta: 8:00-18:00
A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat!
 40 év feletti lakosoknak a szűrővizsgálat évente egy alkalommal továbbra is ingyenes.
 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a szűrés térítés köteles (1700 Ft), amit az állomáson kapott csekken tudnak befizetni a páciensek.
 Diákok részére orvosi beutaló vagy érvényes diákigazolvány felmutatásával a szűrés ingyenes.
 Felbélyegzett válaszboríték ellenében postázzuk az eredményt.

A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben
történő felismerésére!
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával: személyi igazolványt, TB
kártyát, valamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást.

A COVID 19 járványra való tekintettel a kézfertőtlenítés, az orrot és szájat eltakaró maszk használata és a 1,5 méteres biztonságos távolságtartás
kötelező!
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