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HÍRLEVÉL 

A Martonvásári Járás Egészségfejlesztési Irodája Ercsiben (EFI) az alábbiakban a 
következő friss információkat teszi közzé. 
 

 
1. Május-június első felének programjai 
 

Május és június első felének programjait településenként, pontos időpontokkal 
a program-melléklet tartalmazza. 
 

2. Változás az Ercsi Egészségfejlesztési Iroda nyitva tartásában! 
 
2014.05.01-től a Martonvásári Járás Egészségfejlesztési Irodája Ercsiben 
megváltozott nyitva tartással várja a járásban élő felnőtt lakosságot. Új nyitva 
tartásunk a következő: 
 
Hétfő: 9:00- 18:00 

Kedd: 9:00-17:00 

Szerda: 9:00- 18:00 

Csütörtök: 9:00-16:00 

Péntek. 9:00-16:00 

 
 
3. Kiemelt eseményünk: 
 

Új kurzus indul a főzőiskolában 2014.05.24-től! 
 

4. Krízis Klub és a Terápiás Együttműködés Klub foglalkozásaira várja 
szeretettel Dr. Pálfay Annamária pszichiáter szakorvos a szakmai 
segítséget és támogatást igénylő, járásban élő felnőtt lakosságot! 

 

5. Irodánk részt vesz az Országos Egészségfejlesztési Iroda egész 
országra kiterjedő transzzsírsav kampányában. A kampány célja az, 
hogy felhívják a lakosság figyelmét az iparilag előállított transz-zsírsavak 
súlyos egészségkárosító hatásaira, illetve arra, hogy az ezeket tartalmazó 
élelmiszereket mellőzhetjük és felcserélhetjük más egészségesebb 
táplálékokkal. Irodánk szívesen rendelkezésükre bocsát akár plakátot, ill a 
témával kapcsolatban szívesen küldünk anyagokat, esetleges tájékoztató 
előadás megtartásához. 
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6. Programjaink folyamatosan elérhetők az Egészségfejlesztési Iroda 
Ercsi hivatalos facebook oldalán!  

Az oldal elérése a következő: www.facebook.com/ercsi.efi 

 

 
 
 
 
 
Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy az Ercsi Egészségfejlesztési Iroda szolgáltatásait 
(általános egészségi állapot felmérés, kockázatbecslés, életmódváltó programok, 
egészségügyi szűrések) minden 18. életévét betöltött Martonvásári Járásban élő 
lakos térítésmentesen veheti igénybe (TAJ kártya nem szükséges).  

 
Az EFI-t a nyitvatartási időben bármikor felkeresheti, valamint telefonon és email-en 
keresztül is egyeztethet időpontot, illetve háziorvosa vagy szakorvosa is javasolhatja az 
Iroda térítésmentes szolgáltatásainak az igénybevételét. 

 
 
Az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai: 

Dr. Nánási Judit - szakmai vezető 
 Fábiánné Susán Szilvia - dietetikus munkatárs 
 Gallatz Imre - sportért és mozgásért felelős munkatárs 
 
 
 
Az Egészségfejlesztési Iroda az Ercsi Egészségügyi Központban az első emeleten található. 
 
 
Cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás utca 14. 
Telefonszám: 06-25-520-777 
E-mail: ercsi.efi@gmail.com  
Honlap: http://ercsirendelo.hu/EFI.html  
 
 
Nyitvatartás: 

 hétfő, szerda:    9- 18 óráig 
 kedd:    9- 17 óráig 
 csütörtök, péntek:  9-16 óráig 
 
 
 
Ercsi, 2014. 04.24. 


