TÁJÉKOZTATÓ A TÜDŐSZŰRÉS VÁLTOZÁSÁRÓL
A főváros és egyben Magyarország területén az új TBC megbetegedések száma az elmúlt években
rendre a 25 százezrelékes határ alatt maradt, jelezve, hogy a tuberkulózis járvány felszámolása
érdekében folyt sok évtizedes küzdelem eredményes volt. Az egészségügyért felelős miniszter a
29/2013. (IV. 26.) EMMI rendeletében módosította a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet lakossági
kötelező tüdőszűrésére vonatkozó szabályait.
A módosított jogszabály értelmében 2014.01.01-től évente egyszer tüdőszűrésen kötelesek részt
venni: a hajléktalanok; a hajléktalanok nappali melegedőjének és éjjeli menedékhelyének dolgozói;
az utcai szociális munkát végzők; a népkonyha formájában nyújtott étkeztetésben foglalkoztatottak;
azok az önkéntesek, akik hetente legalább összesen 16 órát hajléktalanokkal foglalkoznak; a
büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartottakkal közvetlenül foglalkozó dolgozói; a befogadó
állomások és a közösségi szállások dolgozói; a rendőrségi fogdák és őrzött szállások dolgozói; az
egészségügyi szolgáltatók patológiai és sürgősségi osztályainak dolgozói, a tüdőgyógyászati
szakellátást végző egészségügyi dolgozók, valamint a mikrobiológiai laboratóriumok egészségügyi
dolgozói.
Megszűnik tehát az eddig érvényben volt, a lakosság egészére (illetve ezen belül a 30 év feletti
korcsoportra) vonatkozó, általánosan kötelező TBC felderítésére szolgáló tüdőszűrés.
Az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet (melyet a 19/2009. VI. 18. EüM rendelet módosított) az életkori
sajátosságokhoz igazodó, a betegségek megelőzését és korai felismerését célzó szűrővizsgálatok
között a 2. számú mellékletben a 40 feletti lakosok részére az évente végezhető mellkas
szűrővizsgálat elvégzését ajánlott szűrővizsgálatként határozza meg. Az adott korcsoportba tartozó
személyek a tüdőszűrést önkéntesen vehetik igénybe, illetőleg külön jogszabály a szűrővizsgálat
eredményének igazolását, ennek hiányában a szűrővizsgálaton való részvételt elrendelheti. A
mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés) végzése a területileg illetékes tüdőszűrő állomás feladatkörébe
tartozik.
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 10. § d, db pontjai és a
fenti szabályok figyelembe vételével 40 éves életkor alatt térítésmentesen tüdőszűrő vizsgálat nem
végezhető, továbbá foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat céljából történő mellkas röntgen
vizsgálat végzésére is csak orvosi beutalóval kerülhet sor, a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.
melléklete alapján meghatározott 1700 Ft térítési díj ellenében. A térítési díj fizetési kötelezettség
alól kivételt jelen, ha a vizsgálatra a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1)
bekezdés a)-b) pontja szerinti szakképzési intézményekben (szakközépiskola, vagy a szakiskola,
beleértve a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális szakiskolát is) vagy felsőoktatási
intézményben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai céljából kerül sor.
Az ajánlott mellkas rtg szűrésre minden 40 év feletti, a kerületi címen bejelentett, vagy
huzamosabb ideig itt tartózkodó lakos jogosult, akinek egy éven belül nem volt TBC szempontjából
negatív mellkas röntgen felvétele. A vizsgálatokat a II. kerületi Tüdőgondozó (1027 Budapest,
Tölgyfa u. 10.) végzi a hét minden munkanapján 8.30-19.30 között. A vizsgálat elvégzéséhez a
TAJ kártyát kötelező bemutatni, beutalót viszont nem kell hozni.
A korábbi években a kötelező szűrés során folytatott gyakorlathoz hasonlóan, a hosszabb várakozási
idő elkerülése miatt a továbbiakban is háziorvosi körzetenként történik az ajánlott lakossági
tüdőszűrés időbeni beosztása.

A 40 éves kor felett ajánlott mellkas röntgen-szűrés ütemezése háziorvosi rendelők szerinti
beosztásban 2013 JÚLIUS – DECEMBER KÖZÖTTI időszakban
1024 Bp., Ady Endre u.1.
július - augusztus
Dr. Nagy Zsolt, Dr. Szendei Katalin betegei
1025 Bp., Csatárka u. 51.
július - augusztus
Dr. Kovács Ildikó, Dr. Nikolits Ilona, Dr. Ökrös István, Dr. Papp János betegei
1029 Bp., Hunyadi u. 81-85.
szeptember - október
Dr. Bende Tibor, Dr. Jakatics Andrea, Dr. Csurgai Eszter, Dr. Péchy Özséb, Dr. Takács Angéla
betegei
1028 Bp., Községház u. 12.
november - december
Dr. Fülöp László, Dr. Lukács István betegei
1027 Bp., Rét u. 3.
november - december
Dr. Kom Zsuzsanna, Dr. Nagy Anikó, Dr. Pászthory Erzsébet, Dr. Izsák Imola,
Dr. Bonyhádi Katalin, Dr. Szép Zsuzsanna, Dr. Strébely Gusztáv, Dr. Tuza Adrienn betegei
1024 Bp., Fillér u. 12.
november - december
Dr. Madarasi Károly, Dr. Darnót Gábor, Dr. Ferenczi Lajos, Dr. Ungár Péter betegei
1021 Bp., Lipótmezei u. 1.
július - augusztus
Dr. Kenéz Béla, Dr. Tóth Marianna betegei
1026 Bp., Lotz K. u. 8-10.
július - augusztus
Dr. Demeter Ágnes, Dr. Kovács Endre Béla, Dr. Nógrádi Éva, Dr. Gyóni Ágota, Dr. Wágner László
Dr. Sulyok Boróka, Dr. Szentner Júlia, Dr. Farkas Ildikó, Dr. Reis András, Dr. Balassa Zsuzsanna
betegei
1025 Bp., Vérhalom tér 10.
szeptember - október
Dr. Magyar Anna, Dr. Somos Éva, Dr. Szabó Tünde, Dr. Medgyesi János betegei
1023 Bp., Komjádi B. u. 3.
szeptember - október
Dr. Cseri Valéria, Dr. Békésy Mária, Dr. Nagy Edit, Dr. Révész Zsuzsanna, Dr. Újfalussy Erzsébet
betegei
Természetesen a vizsgálat igény szerint a kerület bármely körzetéhez tartozó lakosa számára
alkalmas időpontban igénybe vehető, az ajánlott időpontokon kívüli időszakban is.

TÁJÉKOZTATÁS A TÜDŐSZŰRÉSRŐL
2013. május 1-től a lakossági tüdőszűrés törvényi előírásai módosultak. A korábban érvényes,
30 éves kor felett a Tiszti Főorvos által a helyi lakosokra elrendelt kötelező szűrés 2013.
június 30-tól megszűnik, illetve az alábbiakban felsorolt népességcsoportokra korlátozódik.
2014. január 01-től évente egyszer tüdőszűrésen kötelesek részt venni: a hajléktalanok; a
hajléktalanok nappali melegedőjének és éjjeli menedékhelyének dolgozói; az utcai szociális munkát
végzők; a népkonyha formájában nyújtott étkeztetésben foglalkoztatottak; azok az önkéntesek, akik
hetente legalább összesen 16 órát hajléktalanokkal foglalkoznak; a büntetés-végrehajtási intézetek
fogvatartottakkal közvetlenül foglalkozó dolgozói; a befogadó állomások és a közösségi szállások
dolgozói; a rendőrségi fogdák és őrzött szállások dolgozói; az egészségügyi szolgáltatók patológiai és
sürgősségi osztályainak dolgozói, a tüdőgyógyászati szakellátást végző egészségügyi dolgozók,
valamint a mikrobiológiai laboratóriumok egészségügyi dolgozói.
Ajánlott mellkas röntgen szűrővizsgálat 40 év feletti korban
A 40 év feletti lakosok részére a továbbiakban évente egy alkalommal önkéntes jelentkezés alapján
van lehetőség mellkasi röntgen vizsgálat végzésére. Az ajánlott mellkas rtg szűrésre minden, a
kerületi címen bejelentett, vagy huzamosabb ideig itt tartózkodó 40 éven felüli lakos jogosult,
akinek egy éven belül nem volt TBC szempontjából negatív mellkas röntgen felvétele.
A mellkas röntgen szűrővizsgálat korszerű, digitális készülékkel történik, mely a szervezet számára
semmilyen lényeges sugárterhelési kockázatot nem jelent. A felvételen látható eltérések elemzésével
és a korábbi években készült felvételekkel való összehasonlításával lappangó TBC fertőzés,
korábban lezajlott fertőzések maradványai, a tüdők szerkezeti változásai, illetve – ha az árnyék
nagysága és elhelyezkedése a láthatósági mértéket elérte – a tüdők daganatos megbetegedésének
gyanúja ismerhető fel. Kérésre, a szűrés eredményéről leletet is kiadunk – ez utóbbira a felvétel
elkészítését követő munkanapon van legkorábban lehetőség. Lehetőleg munkaidején kívüli
időpontban jelentkezzen szűrővizsgálatra, mivel munkahelyi mulasztás igazolására nincs mód.
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légzésfunkciós teszt végzésére is lehetőség van, ez esetben azonban háziorvosi beutaló szükséges a
kiterjesztett vizsgálat elvégzéséhez. Különösen ajánlott ez a hosszabb ideje dohányzó, magukban
esetleg még enyhe, korai szakban lévő betegséget hordozó betegek részére.

Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság céljából történő mellkas röntgen vizsgálat
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat céljából történő mellkas röntgen vizsgálat végzésére
orvosi beutalóval kerülhet sor, a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján
meghatározott 1700 Ft térítési díj ellenében. A térítési díj fizetési kötelezettség alól kivételt jelen, ha
a vizsgálatra a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a)-b) pontja
szerinti szakképzési intézményekben (szakközépiskola, vagy a szakiskola, beleértve a speciális
szakiskolát és a készségfejlesztő speciális szakiskolát is) vagy felsőoktatási intézményben
oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai céljából kerül sor.
A vizsgálat térítési díját postai csekken kell befizetni. A vizsgálatról leletet kiadni csak a csekk
bemutatása után fogunk. A térítési díjról számlát a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata Kapás utcai központi telephelyén található Pénzügyi osztály állíthat ki, a
vizsgálatot követő 5 munkanap elteltével, a postai átutalás beérkezését követően.

