A tüdőszűréssel kapcsolatos általános tudnivalók:
- Korcsoportos javasolt lakossági tüdőszűrő vizsgálat a tüdőgondozó ellátási területén
bejelentett lakcímmel rendelkező 40 év feletti lakosság számára évente egyszer
beutaló nélkül, ingyenesen vehető igénybe (51/1997. XII. 18. NM rendelet alapján), az
erre kijelölt rendelési időben Az írásos leletet munka alkalmassági célokra is fel lehet
használni;
- Amennyiben a szűrést elvégeztetni kívánó személy életvitel szerűen ellátási
területünkön tartózkodik, és ezt munkahelyi igazolással alátámasztja, vagy háziorvosa
ellátási területünkön dolgozik, és tőle tüdőszűrésre beutalót hoz, a 40 éven felüliek
egyszeri vizsgálata szintén ingyenesen vehető igénybe;
- Ha idősebb 40 évesnél, de a fentieket nem tudja igazolni, akkor saját lakhelyén illeti
meg a tüdőszűrés;
- 40 éves kor alatt a lakossági tüdőszűrő vizsgálat szakmailag nem indokolt és a
sugárvédelmi törvény alapján csak háziorvosi, vagy szakorvosi indokkal, beutalóval
vehető igénybe;
Megfelelő szakmai indok esetében: amelynek mérlegelése a háziorvos, illetve a
szakorvos kompetenciája, - azt megfelelően dokumentálva a beutalón - a szűrés
térítésmentesen elvégezhető és az OEP felé elszámolható, mint diagnosztikus célból
készült mellkasröntgen vizsgálat.
A tüdőszűrés térítésmentesen igénybe vehető az alábbi esetekben:
- 40 év feletti lakosság számára évente egyszer beutaló nélkül;
- a 18/1988. (VI.3) NM rendelet alapján a hajléktalanok nappali melegedőjének és
éjjeli menedékhelyének dolgozó, az utcai szociális munkát végzők, a népkonyhán
dolgozók, a hajléktalanok, a közérdekű önkéntes munkát heti minimum 16 órában
végzők, valamint a büntetés-végrehajtási intézmények dolgozói, befogadó állomások
és közösségi szállások dolgozói, rendőrségi fogdák és őrzött szállások dolgozói,
egészségügyi intézmények patológiai, sürgősségi, mikrobiológiai laboratóriumi és
tüdőgyógyászati dolgozói számára. A felsorolt esetekben a tüdőszűrés beutaló
köteles;
- Nappali tagozatos képzésben résztvevők részére, amennyiben a beutalást ÁNTSZ
rendelet szükségessé teszi (kollégiumi elhelyezés, bizonyos szakmát tanulók,
kontaktok, a 33/1998. NM rendelet alapján) iskolaorvosi beutalóval térítésmentesen
vehetik igénybe a tüdőszűrést;
- 18 éves kor alatt a tüdőszűréshez szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A
belegyező nyilatkozatot a http://www.vaszary.hu/down/szuloibeleegyezo.pdf címről
letölthető.
A foglalkozás egészségügyi vizsgálat keretében elvégzett tüdőszűrés beutaló és
térítésköteles, térítési díja a 284/1997 XII. 23. Kormányrendelet alapján 1700 Ft.
40 éves kor felett az éves lakossági tüdőszűrő vizsgálat eredménye foglalkozás egészségügyi
céllal is felhasználható.
Munka alkalmassági vizsgálathoz kért tüdőszűrésnél abban az esetben is a jogszabályban
meghatározott díjat kell fizetni, ha a beteg nem rendelkezik még érvényes TAJ számmal.
Légzésfunkciós vizsgálat (Spirometria):
Fizetési mód: készpénzben a vizsgálat előtt, a Kórház Pénztárában.

3.000 Ft.

