
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet

GONDOZÓ ÉS SZAKRENDELŐ

8200 Veszprém, Óvoda u. 2.         Telefon: 88/593-070 Fax: 88/593-076 

Tisztelt Hivatal!

A Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet tüdőszűrő vizsgálatot tart a településükön. A digitális mellkas-

felvételekkel tüdő- és szívbetegségek időbeni felismerésére van lehetőség.

A szűrővizsgálat mobil állomásban (szűrőbusz) történik, melynek helyigénye:  sík területen, szilárd

burkolaton legalább 3x15m. A közelben várakozási lehetőséget kell biztosítani a szűrésre érkezők

számára, az időjárás változásai miatt. Szükség van a Polgármesteri Hivataltól adminisztrátorra, aki a

várakozókat  tájékoztatja,  valamint  a  megjelenteket  névsoron  jelöli.  A  térítési  díjak  beszedéséhez,

számlák,  nyugták  kiadásához  –  melyet  kollégáink  végeznek  –  fontos,  hogy  legyen  egy  székkel,

asztallal berendezett, valamint télen fűtött, egész napos munkára alkalmas helyiség. 

A  szűrőgép  elektromos  csatlakozóval  működik,  amelyhez  megbízható  megoldás  egy  dugalj

használata (3  fázisú,  3+2-es,  16A,  maximális  áramfelvétel  fázisonként  16A).  Amennyiben  ez

egyáltalán nem kivitelezhető, akkor az áramszolgáltatótól (E-on) az autó érkezésének időpontjára a

villamos hálózatra való bekötést, és a szűrés végeztével a kikötést kell megrendelni. 

A fent említettek mindegyike szükséges, hogy a szűrést meg tudjuk tartani.

A  szűrés  helyét  és  idejét  a  szűrésvezető  előzetesen  a  helyszínen  vagy  telefonon  részletesen

megbeszéli Önökkel. Telefonszáma: 88/593-078.

Leszűrendő település Szűrés dátuma Érkezés Szűrési idő

SZENTBÉKKÁLLA 2017.06.27. 8.15 8.45 – 10.45

KÖVESKÁL 2017.06.27. 11.15 12.15 – 18.00

Az  eredményes  szűrés  elengedhetetlen  feltétele,  hogy  a  kezdés  előtt  legalább  egy  héttel

lakásonként 1 db szórólap-szerű (nem névre szóló)  értesítőn (minta mellékelve), valamint feltűnő

helyeken elhelyezett plakátokon tájékoztassák a lakosságot a tüdőszűrés helyéről, idejéről, valamint

a vizsgálat igénybevételének lehetőségeiről.

A  szűrés  napjára  kérem  a  település  18  éven  felüli  lakosainak,  névsorban  rögzített,  naprakész

adatainak kinyomtatását (név, születési idő, anyja neve, lánykori neve, lakcím, születési hely). 
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A tüdőszűrés igénybevétele: 

A tüdőszűrő  vizsgálat  –  Veszprém megyei  állandó vagy  ideiglenes lakcímmel  rendelkező lakosok

számára,  amennyiben  foglalkozás-egészségügyi  eredményt  nem  kérnek  –  az  alábbi  esetekben

térítésmentes:

- 40 éven felülieknek évente egy alkalommal ajánlott (beutaló nélkül),

- 18 év alatt (minden esetben dokumentált szülői beleegyezéssel), 

- 18 év feletti – szakképzési intézmény nappali oktatásában részesülő – diákok részére (iskolaorvosi

beutalóval),

- meghirdetett járványügyi okból.

A tüdőszűrő vizsgálat az alábbi esetekben térítésköteles (1700 Ft):

- foglalkozás-egészségügyi alkalmasság céljából végzett vizsgálat,

- 18-40 év között a biztosított saját kezdeményezésére, vagy orvosi beutalóval,

- Veszprém megyei állandó vagy ideiglenes lakcímmel nem rendelkező lakosok részére,

- egészségügyi biztosítással (érvényes TAJ-kártyával) nem rendelkező lakosok részére.

A foglalkozás-egészségügyi alkalmasság megállapításához igénybe vett tüdőszűrő vizsgálat

díjának megtérítése a munkáltató kötelessége. A szolgáltatásról – kérésre – számlát állítunk ki,

melyhez szükséges a pontos név, cím, valamint – ha munkáltató nevére szól – a cég adószáma. 

(Jogszabályok:  1997.  évi  LXXXIII.  törvény  rendelkezései,   284/1997.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  2.

számú melléklete,  51/1997.(XII.18.) NM rendelet.)

A számla a szűrésen való részvételt igazolja, de foglalkozás-egészségügyi alkalmassági igazolásnak

(eredménynek) nem tekinthető, mivel orvosi véleményt nem tartalmaz. 

Az eredmény kiadásához, a térítési díj kifizetésekor, felbélyegzett, saját lakcímre megcímzett borítékot

kérünk a lakosoktól. Így az orvosi leletezés után postai úton tudjuk küldeni az eredményt. Lehetőség

van az eredmény személyes átvételére is, a VESZPRÉMI TÜDŐGONDOZÓBAN.

A tüdőszűrés eredményes lebonyolítása érdekében kérem szíves támogatásukat! 

Veszprém, 2017. május 30.

Köszönettel:

Dr. Medgyasszay Balázs

főigazgató s.k.
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