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A Magyar Posta szűrőkamionja házhoz jött - méhnyakrák szűrés Biharkeresztesen
A nőket érintő daganatos megbetegedések közül a méhnyak
daganatos megbetegedése, ami az egyik legkomolyabb problémát jelenti. Szűrése a legrégibb hagyományokkal rendelkezik. A nőgyógyászati vizsgálatokhoz kapcsolva a
cytológiai vizsgálatot a korai felismeréssel a betegség gyógyítható. Sajnos magas azon nők száma, akik nem járnak
rendszeres nőgyógyászati ellenőrzésre és ezért rendszeres
méhnyakrák szűrésre sem.
Az elmúlt években, sőt mondhatjuk, hogy évtizedekben a
területi kórház onkológiai szakrendelése kiszállásos
méhnyakrák szűrést szervezett. Ez a gyakorlat az utóbbi
időben megszűnt. Ezt a hiányt pótolta volna a településünkre érkező mobil szűrőállomás.
A vizsgálatban érintett 25-65 éves korosztályból azok kaptak behívó levelet, akik az elmúlt évben ilyen értesítést nem
kaptak, illetve szűrővizsgálaton nem vettek részt. A postától
kapott szórólapokat az önkormányzat sokszorosította és
eljutatta mindazoknak, akik az ÁNTSZ szűrőlistáján szerepelt. Így két behívólevelet is kapott kb. 380 nő.
A május 15-én megtartott szűrőnapon 51 nő szűrésére került
sor. Az érdeklődés terven felüli volt a szűrésre. A korszerű,
higiénikusan felszerelt szűrőkamionban minden feltétel
adott volt a szűrés lebonyolítására. 9 és 17 óra között megállás nélkül folyt a szűrés, ami teljes körű nőgyógyászati,
mikroszkópos vizsgálatot, kenetvételt és az emlő tapintásos
vizsgálatát, és a részletes kórelőzmény felvételét jelentette.
Egy-egy páciens vizsgálata ilyen módon 15-20 percet is
igénybe vett. Az, hogy a megvizsgálhatók száma 50 fő, arról
csak a vizsgálat megkezdésekor kaptunk tájékoztatást. Városunkban az érdeklődők száma közel 80 fő volt. Így sajnálatos módon a vizsgálatra jelentkezőknek csak kétharmadát
sikerült megszűrni. A várakozási idő a jelentkezők nagy
száma miatt akár 3 óra is volt. A szűrés helyszínéül az
Egészségház közvetlen környezetét terveztük, de a kamion
hossza (20 méter) és az áramigény miatt a Művelődési Ház
előtti terület maradt. Sokak kifogásolták a várakozás körülményeit. Problémát okozott még, hogy a szűrést az üzemeltető regionálisra tervezte és a környező települések így

Ártánd, Told, Bojt lakosainak is ez az időpont lett meghirdetve Biharkeresztes szűrési helyszínnel. A szervezők nem
vették figyelembe a behívott lakosság létszámát, sem pedig
azt, hogy a környező települések lakosainak megközelíthetőe a szűrés helyszíne. Nem utolsó sorban pedig a nagyszámú
érdeklődővel sem számoltak. Ilyen érdeklődés mellett legalább 2 szűrési napra lett volna szükség.
A szűrési nap mindenképpen sikeres volt. Azzal, hogy 51 nő
szűrésére került sor, ennyi embernek adtunk esély a további
zavartalan, egészséges, nyugodt élethez illetve a gyógyuláshoz.
Köszönet illeti a Magyar Postát, hogy egy hiánypótló kezdeményezéssel lehetőséget nyújtottak a lakossági szűréshez.
A szűrőkamionon a helyi adminisztrációs segítséget a rendelő szakdolgozói és a védőnők biztosították.
Az elkövetkező években, -ha lehetőség lesz rá és megmarad
ez a szolgáltatás- a város lehetőséget ad e szűrőprogramokhoz.
Azok, akik részesülhettek a szolgáltatásban a várakozás
kellemetlenségétől eltekintve, örültek a kezdeményezésnek.
Akinek pedig nem sikerült a vizsgálatra bejutni csalódottak
voltak. Tőlük elnézést kell kérni. A felmerült problémákat
továbbítottuk a Posta illetve az ÁNTSZ felé.
Május 15. egy újabb sikeres szűrőnap volt a város életében.
Azt tapasztalhattuk meg, hogy a tavaszi emlőszűrésen résztvevő 98 nő után újabb 51-en élhettek a szűrés lehetőségével.
A város heti programokban az EXPO ideje alatt az első
szűrési napon 150, a második napon a SZÉP program keretében pedig közel 400-an keresték a szűrési lehetőségeinket.
A szervezésben és a lebonyolításban részt vállaló egészségügyi szakdolgozók törekvései lassan igazolják a programok
mottóját:” Szűréssel életmódváltással a meghosszabbítható,
kockázatmentesebb életért”. A szűrések megindultak, a
lakossági igények igazolták a szükségességet. Az életmódváltás még hátra van. Talán ebben is tapasztalunk előrelépést a jövőben.

Biharkeresztes város Képviselő testülete

„ Vi rá go s k e rt , re n d e ze t t u d v a r” mozgalom keretében
versenyt hirdet Biharkeresztesi lakosok részére.
A verseny célja a környezeti kultúra fejlesztése, a hagyományos magyar világ- és kertkultúra felélesztése, élhetőbb
környezet kialakítása. A testület a verseny bonyolítására a településfejlesztései és környezetvédelmi bizottságot kéri fel.
A bizottság a benevezett portákat értékelési szempontok szerint pontozza. Nevezni név és cím megjelölésével
Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatalában (4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.) lehet személyesen,
vagy az 54/430-001, 54/450-002 számú telefonon.
Nevezési határidő: 2009. augusztus 01.
A verseny első 3 helyezettje jutalomban részesül:
I. helyezett:
20 000 Ft,
II. helyezett:
15 000 Ft,
III. helyezett:
10 000 Ft,
értékű vásárlási utalvány.
Eredményhirdetés és díjátadás a 2009. augusztus 20-i ünnepségen. Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság.
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