Felhívás Tüdőszűrésre!
A tüdőszűrés igénybevételére vonatkozó jogszabályok 2008. október 01-i hatállyal az
alábbiak szerint változtak, a 235/2008. (IX.23.) Korm rendelet értelmében:


40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat évente egy alkalommal, beutaló
nélkül, térítésmentesen vehető igénybe



40 éves kor alatt:



o a megelőző célú tüdőszűrésért térítési díjat kell fizetni, melynek
összege: 840 Ft
o Járványügyi szempontból indokolt esetben (tbc gyanú), háziorvosi
beutalóval térítésmentesen igénybe vehető
A foglalkozás egészségügyi („Alkalmassági”) vizsgálat kortól függetlenül
térítésköteles vizsgálat. Térítési díj: 840 Ft.

Tüdőszűrés térítési díjának befizetése:
Miután a tüdőszűrő gépjárműben a készpénz kezelés technikai feltételei nem állnak
rendelkezésre, ezért a tüdőszűrés térítési díját előzetesen a Polgármesteri Hivatalhoz eljuttatott
csekken tudják a lakosok befizetni. Kérjük a tüdőszűrés elvégzése előtt a tüdőszűrés díját
befizetni.
A befizetést igazoló csekket a tüdőszűrés igénybevétele előtt kell átadni a szűrőbuszon. A
szűrőbusz dolgozói számlát állítanak ki a befizetésről, melynek első példányát megkapja a
szűrésre jelentkező páciens.
A csekk a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán átvehető!
Tüdőszűrési eredmények kiadása:
A térítésköteles tüdőszűrések negatív eredményeit a tüdőszűrés elvégzése után 4 héten
belül postázzuk az Orvosi Rendelőbe Dr. László Péter háziorvos nevére.
A térítésmentes szűrési eredmények az eddigi gyakorlatnak megfelelően átvehetőek a
szűrés elvégzése után 4 héttel a területileg illetékes Tüdőgondozó Intézetben / Csongrád / .
A tüdőszűrésen kiemelt lakosok továbbvizsgálása, akár térítésköteles akár térítésmentes
tüdőszűrésről van szó, az illetékes Tüdőgondozó Intézet / Csongrád / végzi el.
Szűrési időpontok:

2011.01.03. hétfő
2011.01.04. kedd
2011.01.05. szerda
2011.01.06. csütörtök

9 óra 00 perctől
9 óra 00 perctől
9 óra 00 perctől
9 óra 00 perctől

15 óra 00 percig
15 óra 00 percig
15 óra 00 percig
15 óra 00 percig

A szűrés helye: Művelődési Ház
A digitális röntgen minőségi felvételeket készít, de a szűrés menete az eddig
megszokottnál lassúbb. Az óránként megszűrhető létszám kb. 20 fő.
-

a szűrésre jelentkezők a TAJ kártyájukat (betegbiztosítási
lakcímkártyájukat szíveskedjenek magukkal hozni a tüdőszűrésre
várandós és szoptatós nők a tüdőszűrést nem vehetik igénybe!
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