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A tüdőgyógyászati szakrendelésen légzésfunkciós vizsgálat mellett, cutan prick
teszt végzésével igazolható, melyre beutaló szükséges.
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konzorcium a projekt megvalósítása során a települések közös gazdasági érdekeinek
előmozdítása érdekében egységesen fejleszti a hatáskörükhöz tartozó települések hu-

mánszolgáltatásait. A program legfőbb célja a hátrányos helyzetű térségből adódó társadalmi hátrányok komplex a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán szolgáltatásokra
vonatkozóan, a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a helyi tudástőke gyarapítása.

