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Az előadások, a konzultációk és a szűrővizsgálatok június 8-án, pénteken a MÚOSZ székház
(1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/a.) termeiben és a székház előtt állomásozó
szűrőkamionban lesznek.
24 féle vizsgálat a szűrőkamionban
A Sajtóház előtti utcaszakaszon – 8 órától 17:30-ig – parkoló szűrőkamionban a következő
területeket vizsgáljuk átfogóan: kardiológia, hipertónia, szív- és érrendszeri kockázat,
tüdőgyógyászat, test összetétel-vizsgálat, testműködés vizsgálat. Az egyébként több tízezer
forintba kerülő vizsgálatok ingyenesek.
Fél óránként tíz ember vizsgálatára van lehetőség – kérjük, előzetesen jelentkezzenek be az
otvosedina@muosz.hu
e-mail címen! Időpont-egyeztetés érkezéskor a recepción!
Stressz-szűrés a Gimes Miklós teremben
9 órától stressz-szűrés: a Cardioscan szűrőprogram pontos, gyors és megbízható szűrési
lehetőség, amellyel a stresszhormonok szívre gyakorolt káros hatásait ki tudják mutatni, amely
még időben tünetmentes időszakban jelzést tud adni arról, hogy a kóros folyamatok
elindultak-e és milyen mértékűek. A kezelés után azonnal pontos eredmények születnek,
amelyekből meghatározható, szükség van-e szakorvos meglátogatására.
Véradás
Az Életmód-napon véradásra is lehetőség lesz. Ami miatt számítunk Önre: 1 véradás = 3 beteg
emberen való segítség, hiszen a teljes vérből háromféle készítményt állítanak elő. A véradás a
vérkeringés szempontjából jótékony hatású, mert felfrissíti, tisztítja a vért. Csökkenti a
rizikófaktort, az infarktus ellen is ajánlott. A véradással a véradó bizonyítja, hogy egészséges,
és ez munkahelye számára is garanciát jelent. Kérjük, hogy a véradásra vállalkozó kollégák
minél hamarabb jelentkezzenek, hogy a Vöröskereszt munkatársait időben tájékoztathassuk a
várható létszámról! (Jelentkezési cím: otvosedina@muosz.hu )
Előadások a földszinti Mikszáth-teremben
Levezető elnökök:
Vince Mátyás, a MÚOSZ tiszteletbeli elnöke és Ötvös Edina PR manager.
10.00 Köszöntő és az Életmód Díj bejelentése
Tóth Károly, a MÚOSZ elnöke
10.10 A Magyar Vöröskereszt, a véradás jelentőségéről
Habsburg György, a Magyar Vöröskereszt elnöke,

1/3

Ingyenes szűrővizsgálatok

2012. május 31. csütörtök, 12:26 - Módosítás: 2012. szeptember 30. vasárnap, 16:07

az Életmód Nap fővédnöke
10.20 Népegészségügyi fejlesztések
Dr. Bicsák Krisztina, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Népegészségügyi Főosztályvezetője
10.45 A szűrés jelentőségéről
Dankovics Gergely, programigazgató, Európa Nemzeti Egészségvédelmi Program alelnöke
11.00 Több évtizedes egészségügyi tapasztalatok az újságíróknál. Az idős kor mindennapi
problémái
Dr. Mák Ibolya, belgyógyász, a MÚOSZ körzeti orvosa
11.25 A rákdiagnosztika korszerű eszköze: a PET/CT
Dr. Lengyel Zsolt, a Pozitron – Diagnosztikai Központ orvos–igazgatója, nukleáris medicina
szakorvos
11.40 Melanoma: a halálos diagnózis
Dr. Harmos Ferenc
11.55 Szünet
12.15 Leküzdhető az érelmeszesedés
Dr. Horváth István, orvos – biológus, MTA doktor, a New York-i Tudományos Akadémia tagja
12.30 Izomtömeg vesztése az életkor előrehaladtával, és annak hatásai a mindennapokra
Molnár Andrea dietetikus, Kiss Károly Sportvitalitás
12.45 Ki mint veti ágyát… Hogyan lehetünk jó alvók?
Benyovszky Alvásdiagnosztikai és Alvásterápiás Központ szakértői
13.00 Mit üzen a XXI. Század orvostudománya? A génekre szabott táplálkozás és a személyre
szabott életmód szerepe az egészségmegőrzésben
Dr. Filippo Ongaro, űrorvos, a Quintess Egészségközpont nemzetközi orvos-igazgatója
13.20 BioConnect egészségünk védelmében
Nádasdi Sándor, a Vitalexpert Kft. kommunikációs igazgatója
13.35 Erőgyűjtó ETKA Jóga. A hormonháztartás szabályozása. Inkontinencia
Csehné Váradi Mária
13.50 Ebéd
15.00 Egészségteremtés – a lelki ellenálló képesség jelentősége
Dr. Pusztai Erzsébet, orvos, egészség és életvezetési coach, wingwave coach (az előadás
után Dr. Pusztai Erzsébet és
Dr. Szalai Györgyi egyéni stresszoldó
wingwave coachingot ajánl a jelentkezőknek)
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