Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely
A szakellátó hely által végzett vizsgálathoz a következő esetekben beutaló szükséges:
- a munkaköri alkalmasság másodfokon történő elbírálása,
- szakellátás nyújtása foglalkozási megbetegedéssel vagy annak gyanújával beutaltak számára,
- a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésével és tartásával kapcsolatos
egészségi alkalmasság másodfokon történő elbírálása,
- az álláskeresők beiskolázás előtti és munkaközvetítés előkészítése keretében történő, valamint a
közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók beiskolázás előtti szakmai alkalmassági
vizsgálata,
- a szakképzést folytató intézmények tanulóinak és a felsőoktatási intézmények hallgatóinak külön
jogszabály szerinti szakmai alkalmassági vizsgálata,
/Megj.: szakmai alkalmassági vizsgálat: a szakma elsajátításának megkezdését megelőző, illetőleg a
képzés és az átképzés időszakában az alkalmasság véleményezése érdekében végzett orvosi vizsgálat/
- foglalkoztathatóság szakvéleményezése; a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998-as NM rendeletben meghatározott esetekben
(pl. egyszerűsített foglalkoztatás, közérdekű munka- a vizsgálatot bármely foglalkozás-egészségügyi
alapszolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató szakorvosa

elvégezheti),
- egészségügyben dolgozók munkaköri alkalmassági vizsgálata, amennyiben a dolgozót foglalkoztató

egészségügyi szolgáltató maga is jogosult foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtására saját
részlegében, de a munkavállaló ezt nem kívánja igénybe venni. Ebben az esetben az egészségügyi dolgozó
kezdeményezésére és költségére az alkalmassági vizsgálatot az egészségügyi dolgozót foglalkoztatni kívánó,
illetve foglalkoztató egészségügyi szolgáltató telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó
hely orvosa is elvégezheti.
/Megj.: a szakrendelés a Kanizsai Dorottya Kórház részére foglalkozás-egészségügyi alapellátást is nyújt, ebben
az esetben a természetesen a munkavállalók vizsgálatának díja a Kórházat terheli./

A következő vizsgálatokhoz beutaló nem szükséges:
- az egyéni és társas egészségügyi vállalkozók egészségügyi tevékenységre való alkalmasságának
44/2004-es ESzCsM rendeletben előírtak szerint történő elbírálása;
- a nem szervezett munkavégzés keretében dolgozó, vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem
álló személy esetén a háziorvoson túl, a lakóhelye szerint területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi
szakellátó hely orvosa is végezheti a 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezető egészségi
alkalmassági vizsgálatát. /A vizsgálat eredményéről a hatályos jogszabály szerint értesítjük a vizsgált
személy háziorvosát, ill. amennyiben az nem fellelhető az illetékes kormányhivatalt./
A szakrendelés területi ellátási kötelezettségéről tájékozódhat a Népegészségügyi Szolgálat honlapján :
http://appserver.antsz.hu/jtek/ellatas/
A munkaköri alkalmasság másodfokon történő elbírálása, valamint a foglalkozási betegség, vagy annak
gyanújával beutalt beteg vizsgálata a társadalombiztosítás terhére vehető igénybe. A fentiekben említett
egyéb vizsgálat térítésköteles. A térítési díjakról tájékozódhat a Kanizsai Dorottya Kórház térítési
szabályzatában a következő linken: http://www.nkkorhaz.hu/teritesi_dijak

A beutalón kívül a következő dokumentumokat kérjük magukkal hozni a vizsgálatra:
TAJ-kártya, lakcímkártya, személyazonosításra alkalmas igazolvány. Kezelést, gondozást igénylő betegségek
legfrissebb leletei, rendszeresen szedett gyógyszerek listája. Amennyiben előzőekben kórházi kezelésre volt
szükségük az ahhoz kapcsolódó zárójelentést. Ha előzőekben munkaképesség csökkenés mértékének
megállapítását célzó, orvosi bizottság előtti vizsgálat (OOSZI, ORSZI, NRSZH) történt, annak a betegségek
megnevezését, a munkaalkalmasságot befolyásoló korlátozásokat tartalmazó határozatát is kérjük bemutatni!

Előjegyzés: Szükséges!
Előjegyzés egyeztetése: az időpontot a szakrendelésen dolgozó asszisztens adja a
+36/93/502-000/2134 -es melléken.

Rendelési idők:
HÉTFŐ: 13:00-16:00
KEDD: 08:00-16:00
SZERDA: 08:00 - 16:00
CSÜTÖRTÖK: 13:00-16:00
PÉNTEK: 08:00-16:00

Rendelés helye: 3 sz. (Belgyógyászati) épület földszint 7. ajtó

