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Előterjesztés 
 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2011. október 27-én tartandó testületi ülésére 

 
 
Napirend: Arteriográfos érvizsgálat szűréshez helyiség biztosítása 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az I.C.C. Kft. (8640 Fonyód, Szent I. u. 1.) levélben kereste meg az Önkormányzatot. Cégük 
arteriográfos érvizsgálat szűréssel foglalkozik. Már több alkalommal jártak Lengyeltótiban 
vizsgálatot végezni és az idén is tervezik szűrővizsgálat megszervezését a városban.  
Ehhez kérték a Tisztelt Testület segítségét.  
Szükségük lenne egy 10-15 m2-es helyiségre (orvosi rendelő, védőnői szolgálat, művelődési 
ház terme) asztalra, székre, ágyra és áramforrásra a nyomtatóhoz a vizsgálati leletek 
kinyomtatásához. 
A szűrővizsgálatot egy teljes napra tervezik kb. 8-17 óráig, november közepén. A szűréshez 
szükséges helyiséget lehetőség szerint ingyen kívánják igénybe venni. 
 
A vizsgálat tájékoztatója jelen előterjesztés melléklete. 
 

 
Határozati javaslat: 

 
 

1. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I.C.C. Kft. (8640 Fonyód, Szent I. 
u. 1.) részére helyiséget és hozzá tartozóan berendezéseket (asztalt, széket, ágyat és 
nyomtatási lehetőséget) biztosít …………… -ban arteriográfos érvizsgálat szűrésre, egy 
napra 8-17 óráig. A helyiségért bérleti díjat nem számít fel. 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I.C.C. Kft. (8640 Fonyód, Szent I. 
u. 1.) részére helyiséget és hozzá tartozóan berendezéseket (asztalt, széket, ágyat és 
nyomtatási lehetőséget) biztosít…………….. -ban arteriográfos érvizsgálat szűrésre, egy 
napra 8-17 óráig. A helyiségért ……………… forint bérleti díjat számít fel. 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 



 
3. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I.C.C. Kft. (8640 Fonyód, Szent I. 
u. 1.) részére nem biztosít helyiséget és hozzá tartozóan berendezéseket (asztalt, széket, ágyat 
és nyomtatási lehetőséget) arteriográfos érvizsgálat szűrésre. 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Lengyeltóti, 2011. október 19. 
                    Zsombok Lajos  
                                                                                                            polgármester 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:                       Az előterjesztést jóváhagyta: 
 
 
Dr. Bertalan Bernadett                              Dr. Szatmári Ibolya  
kistérségi irodavezető                                jegyző 
 
 
 
 



 
 

 
INFARKTUSMEGELŐZÉS, COMPUTERES ÉRVIZSGÁLAT ARTERIOGRÁFFAL  

A POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVONÁSÁVAL 
 

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR/ASSZONY! 
 
Dr. Pohl Tibor vagyok a I.C.C. – DR. POHL Kft. vezetője. Országosan végezzük szakorvosaink bevonásával a computeres 
érvizsgálatot ARTERIOGRÁF fal. Ez a fájdalommentes 10 perces SZŰRŐVIZSGÁLATI módszer objektív véleményt mond 
verőereink rugalmasságáról. A verőereinkben kialakuló érelmeszesedéstől függ ugyanis, hogy kialakul-e a szívinfarktus és/vagy 
agyvérzés. 

VERŐEREINK ÉLETKORA  NEM MINDIG EGYEZIK A SAJÁT ÉLETKOR UNKKAL! 
AZ ARTERIOGRÁF MEGHATÁROZZA VER ŐEREINK VALÓS ÉLETKORÁT! 

A CT, MR, UH vizsgálatok csak a kialakult betegség esetén kerülnek használatra, amely már a betegség kiterjedését tárja fel. Az 
ARTERIOGRÁFOS  vizsgálat megmutatja, hogy szükség van-e CT-re, MR-re, UH-ra! 
Nemzetközi programot kezdtünk el számos európai országban a szív-érrendszeri halálozás csökkentésére. Programunk első pontja, 
hogy minden település POLGÁRMESTER-ét megkeressük. Bejelentjük azt, hogy az Önök településen is lehetőséget adunk a 
lakosság szűrővizsgálatára. Kérjük ugyanakkor a polgármestert és munkatársait, hogy segítsenek nekünk az adott helyen, az adott 
időben elvégzendő szűrővizsgálat megszervezésében, lebonyolításában. 
 
KÉRÜNK DE ADUNK IS!  Létszámtól függően csökkentett áron végezzük az érvizsgálatot. 7500 Ft helyett a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói és hozzátartozói számára 6500 Ft- ért végezzük személyenként a következőket:  

-     computeres érvizsgálat arteriográffal 
- testsúlymérés 
- EKG-teszt 
- magasságmérés 

A fenti vizsgálatok mellett a következő vizsgálatokra adunk még a helyszínen lehetőséget: 
- amennyiben az érvizsgálat lelete eltér a normálistól, a helyszínen ultrahang vizsgálatot végzünk. Ezzel a vizsgálattal az esetleges 

érbetegség kiterjedését lokalizáljuk 
- csontsűrűségmérést végzünk densitometriával 
- széklet-vér vizsgálatra nyújtunk lehetőséget, amely a gyomor-bél rendszeri daganatok megelőzésének fájdalmatlan módszere  
-  A lakossági szűrővizsgálat egyébként létszámtól függően a következő összegekbe kerül: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az elmúlt 3 évben Közép-Európa néhány országában több mint 200 ezer vizsgálatot végeztünk. Az emberek érdeklődése nagy és mi 
megpróbáljuk intelligens körülmények között minél több embernek megadni az infarktus megelőzés lehetőségét. 
Azért ajánljuk fel a Polgármesteri Hivatal dolgozói és hozzátartozói számára a kedvezményes lehetőséget, hogy részvételükkel is 
népszerűsítsék a szív-érrendszeri vizsgálatot, példát mutassanak a lakosságnak!  
Ha az Önök városában még nem jártunk kérjük, hívjanak bennünket és egy hónapon belül jövünk! 
 
Megjegyezzük, hogy ezeket a vizsgálatokat a I. C. C. – Dr. POHL Kft  végzi szakasszisztenseink közreműködésével az ország egész 
területén.  
AZ I.C.C. KFT. TISZTELETTEL VÁRJA AZ ÖN ÉRDEKLŐDÉSÉT ÉS A FENTIEK SZERINT KÉSZSÉGESEN ELVÉGEZZÜK 
A RENDKÍVÜL SZÜKSÉGES SZŰRŐVIZSGÁLATOT SZAKORVOSAINK KÖZREMÜKÖDÉSÉVEL. IGÉNY SZERINT 
SZEMÉLYESEN MEGKERESSÜK ÖNÖKET 
Együttműködésünkben bízva jó egészséget kíván, Dr. Pohl Tibor és munka csoportja!  
 

VERŐEREINK ÉLETKORA  NEM MINDIG EGYEZIK A SAJÁT ÉLETKOR UNKKAL! 
AZ ARTERIOGRÁF MEGHATÁROZZA VER ŐEREINK VALÓS ÉLETKORÁT! 

 
 
 
 
 

Dr. Pohl Tibor 
Országos programvezető főorvos 
+36-30/288-1111, +36-20/961111 
 

I.C.C. – Dr. Pohl Kft. Nemzetközi Szervezési, Logisztikai és Továbbképzési Központ, Fonyód, 2011-04-22. 

FŐ ÁR  FŐ ÁR 

1 7 500 Ft  101 - 200 3 900 Ft 

2 - 100 4 900 Ft  201 - 1000 2 900 Ft 


