Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
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A TÜDŐSZŰRÉS IGÉNYBEVÉTELE
2013. JÚLIUS 1-JÉTŐL
Veszprém megyei állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező lakosok részére:
18 ÉV ALATT: (minden esetben dokumentált szülői beleegyezéssel)
18 – 40 ÉV KÖZÖTT:
Iskolaorvosi beutalóval

TÉRÍTÉSMENTES
TÉRÍTÉSMENTES

Biztosított saját kezdeményezésére

1.700 Ft

40 ÉVEN FELÜLIEK:
Évente egyszer (beutaló nélkül)

TÉRÍTÉSMENTES

1 éven belül ismételt szűrés

1.700 Ft

ÉLETKORTÓL FÜGGETLENÜL
Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat beutalójával
(üzemorvosi beutalóval)
Nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4.
§ bekezdése szerinti szakképzési intézményekben és felsőoktatási intézményben
oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálata
Járványügyi okból

1.700 Ft
1.700 Ft
TÉRÍTÉSMENTES

Veszprém megyei állandó vagy ideiglenes lakcímmel nem rendelkező lakosok részére:
Minden esetben

1.700 Ft

Az 1700 Ft térítési díjat kérjük pontosan előkészíteni, mivel pénzváltásra nincs módunk!
Veszprém megyei állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező
► 40. életévüket betöltött lakosok részére a tüdőszűrő vizsgálat évente egyszer ajánlott és ingyenes az 51/1997.
(XII.18.) NM rendelet 2.számú mellékletének f.) pontja alapján. A tüdőszűrés beutaló nélkül vehető igénybe.
1 éven belül ismételt alkalommal a tüdőszűrés térítésköteles, díja a 1700.-Ft.

► 18 éves kor alatt a tüdőszűrő vizsgálat ingyenes, de csak a szülő (gondviselő) dokumentált beleegyezésével
végezhető el a vizsgálat. Azoknak a 18 év feletti tanulóknak, akik szakképzési intézmény nappali oktatásában
részesülnek, szakmai alkalmassági vizsgálatuk ingyenes, amennyiben iskolaorvosi beutalóval jelentkeznek.
►A 18-40 év közötti lakosok számára a szűrővizsgálat beutalóval vehető igénybe. A tüdőszűrő vizsgálatért −
kivéve, ha annak elvégzése járványügyi okból kötelező − térítési díjat kell fizetniük, melynek összege a 284/1997.
(XII.23.) Kormányrendelet 2. számú melléklete értelmében 1700.-Ft.
A biztosított saját kezdeményezésére történő szűrővizsgálat elvégzésére 1700.-Ft térítési díj megfizetése ellenében
jogosult.

Oldalszám: 1/2

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
H-8582 Farkasgyepő 049/2 hrsz.
Gondozó és Szakrendelő
8200 Veszprém, Óvoda u. 2.
tel.:06 (88) 593 077

► A Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat beutalójával igénybe vett tüdőszűrő vizsgálat – életkortól függetlenül –
az 1997. évi LXXXIII. törvény 18. §-a értelmében térítésköteles, a térítés összege a 284/1997. (XII.23.)
Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján 1700.-Ft.
A díj megfizetése - a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény 51.§. (4) bekezdése alapján - a
munkáltató kötelessége, ezért a számla kiállítása a munkáltató nevére történik.
A munkáltató nevére kiállított számla tartalmazza: „Tüdőszűrés díja, orvosi beutaló alapján, foglalkozásegészségügyi vizsgálat körében.” A számlán fel kell tüntetni a munkáltató nevét, pontos címét, adószámát, így
kérjük ezen adatok közlését. Ha a munkáltató e kötelezettségét elmulasztja, akkor a vizsgálatot a páciens kell, hogy
megtérítse. Ha az éves térítésmentes tüdőszűrő negatív, eredménye értelemszerűen megfelel a foglalkozás
egészségügyi célra is.

► Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző
betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet
szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe
vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok
igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által
előírt, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti szakképzési intézményekben
és felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.
A szakképzés intézményei
4. §18 (1) Iskolai rendszerű szakképzés a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti szakképző iskolában vagy
szakképző iskolai feladatot ellátó többcélú intézményben folytatható.
(2) A szakképzés szakképző iskolán kívül megszervezhető
a) az állami felnőttképzési intézményben, és
b) a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott, iskolarendszeren kívüli szakmai képzést folytató
intézményben is.
(3) A szakképző iskola a szakképzési feladata hatékonyabb ellátása érdekében – az e törvényben meghatározott
esetekben – térségi integrált szakképző központ keretében működik.

► Ellátási területen kívülről érkező lakosok a tüdőszűrő vizsgálatot minden esetben 1700.-Ft díjtérítés ellenében
vehetik igénybe.

Jogszabályok:
1997. évi LXXXIII. törvény rendelkezései
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete
51/1997.(XII.18.) NM rendelet
2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről

Farkasgyepű, 2017. december 14.
Dr. Medgyasszay Balázs
főigazgató

Oldalszám: 2/2

