
EFOP-1.5.3-16-2017-00018 azono-

sítószámú, „Minőségi humán közs-

zolgáltatások a hátrányos helyzetűek tá-

mogatására” című pályázati konstrukció 

keretében 2018. november 09-én a biha-

rugrai Szabó Pál Községi Könyvtárban 5 

fő allergológus által tartott előadáson vett 

részt.A program célja: Ismeretátadás az 

allergiák és egyéb légúti betegségek okai, 

tünetei, kezelése témakörben.

Az előadás kezdetén a bemutatkozá-

son túl, az asztma téma került kör-

bejárásra. A felmerülő kérdések interaktív 

formában kerültek megválaszolásra. Ezen 

belül, hogy hogyan lehet a légúti aller-

giás asztmák okozta tüneteket igazolni. 

A tüdőgyógyászati szakrendelésen lég-

zésfunkciós vizsgálat mellett, cutan prick 

teszt végzésével igazolható, melyre beu-

taló szükséges. megbeszélésre került, ho-

gyan lehet a tüneteket csökkenteni (anti-

histaminok szedése, belégzők használata, 

életmódváltás, pollenadó gyomok írtása..)

 Hírmondó
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Biharugra Község Önkormányzata– 
Egészségügyi Pont –allergológus

„Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek 
támogatására” című pályázati konstrukció keretében 

Ismertetésre került az asztmára gya-

nús köhögési fajták. Légúti allergiás 

asztmánál az előadó felhívta a figyelmet 

az étel-pollen keresztreakciókra, po-

llenkerülés lehetőségére, gyógyszerszedés 

fontosságára. Átbeszélésre került, hogy a 

szezonális allergia okozta asztma esetén az 

antihistamin szedését pollenszórás előtt 

legalább 2 héttel kell elkezdeni. Ezen kí-

vül még nagyon fontos, hogy a belégzőket 

helyes technikával alkalmazzák. 

A résztvevők ismeretei túlnyomóan az 

internetről volta, melyek pontosí-

tásra szorultak. A jelenlevők 35 és 65 év 

közötti korosztályúak voltak. A legfőbb 

allergiaforrást a parlagfüvet ismerték, ir-

tása fontosságáról tudtak. Az elhangzott 

információkat hasznosnak találták.
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Sarkad Város Önkormányzata által vezetett 
konzorcium

HÍRMONDÓ

Konzorciumi tagok

Biharugra Község Önkormányzata, Geszt Község Önkormányzata, Körösnagyhar-

sány Községi Önkormányzat, Kötegyán Község Önkormányzata, Méhkerék Község 

Önkormányzata, Mezőgyán Község Önkormányzata, Okány Község Önkormányzata, 

Zsadány Község Önkormányzata, Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület

Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek 
támogatására A Támogatás Összege: 499 620 211 FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-1.5.3-16-2017-00018

A PROJEKT TÁMOGATÁSA: 100%

A PROJEKT VÁRHATÓ BEFEJEZÉSE: 2021.01.31.

A 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 társa-

dalmi hátrányok komplex a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán szolgáltatásokra 

vonatkozóan, a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a helyi tudástőke gya-

rapítása.


