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Tájékoztató lakossági pandémiás tüdőszűrésről 

A tüdőszűrés kiemelt szerepet kapott a koronavírus-világjárvány kapcsán is, hiszen a COVID-

19 leggyakoribb szövődménye a légzési elégtelenség, amelynek súlyos esetben lehet oka a 

fertőzés következtében kialakult tüdőgyulladás is. A lábon kihordott tüdőgyulladásnak is 

gyakran vannak látható maradványai, amelyek észlelése esetén szakorvosaink tovább utalják 

ügyfeleinket további kivizsgálás céljából. 

A hatályos jogszabályok1 alapján az egészségügyi szolgáltatások igénybevételénél a beteg – 

amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles személyes adatait hitelt érdemlően 

igazolni. A jelenlegi gyakorlatban ez úgy valósul meg, hogy a biztosítottnak a TAJ kártya 

felmutatása mellett személyazonosságát annak igazolására alkalmas arcképes hatósági 

igazolvánnyal is igazolnia kell. 

A fentieknek megfelelően, kérjük, a vizsgálathoz a következő iratokat hozza magával: 

- személyazonosító igazolvány 

- TAJ-kártya 

- személyazonosító igazolvány hiányában, más fényképes igazolvány 

(jogosítvány, útlevél) és lakcímkártya 

Szolgáltatásunk csak érvényes TAJ számmal vehető igénybe. A páciens társadalombiztosítási 

státusza minden esetben ellenőrzésre kerül, melyről a szűrővizsgálat alkalmával tájékoztatást 

kap. 

Amennyiben rendelkezik valaki tüdőbetegséggel kapcsolatos ambuláns lappal vagy 

zárójelentéssel, kérjük, hozza magával a másolatát (ezzel segítve orvosaink munkáját a 

felvételek kiértékelésekor). 

Ha valaki műtéten esett át az előző évben, és a műtét előtt készült mellkasfelvétel, ne jöjjön a 

szűrésre. Aki rendszeresen jár tüdőgondozóba (és ott készült felvétel), szintén ne jöjjön. 

Egészségügyi kiskönyvet ne hozzanak magukkal, mert nem tudunk belepecsételni. Az 

üzemorvos a negatív lelet alapján fogja lepecsételni kiskönyvüket. 

A leletek feltöltésre kerülnek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT).  

Amennyiben valakinek papíralapon is szüksége van a leletre, az ügyfélkapun keresztül elérhető 

és kinyomtatható (akár több példányban is). A házi-, illetve üzemorvos az EESZT-n keresztül 

elérik a leletet. 

Ha értékelő orvosaink valakit kiemelnek, a kiemelési dokumentáció, illetve a mellkasfelvételt 

tartalmazó CD postán kerül megküldésre a szűrés szervezőjének vagy a települési 

háziorvos/védőnői szolgálat/egészségház részére az előzetesen megbeszéltek szerint.   

 
1 Eütv. 26. § (2) bekezdés h) pont 



  
 

2 

     Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mobil Tüdőgondozó és Szűrőállomás 

     Email: tudoszuro@maltai.hu Honlap: www.maltai.hu/tudoszurobusz 

     Központ/Telephely: 1033. Budapest, Miklós u. 32. 

   Tel: 06 1-368- 9299, Mobil: +36305394795 

A szűrés évszaktól függően fejenként 2-3 percet vesz igénybe. Tüdőszűrő buszunkban három 

öltözőfülke került kialakításra, ennek megfelelően maximum három ember tud felszállni a 

buszra. Ezért nem szerencsés, ha több mint 10-15 ember várakozik egyidejűleg a szűrésre. 

Három öltözőfülkénkből kettőhöz egy-egy lépcsőfokon kell fellépni, azonban a harmadik 

akadálymentes. A busz lehajtható rámpával rendelkezik, így szolgáltatásunkat a mozgásukban 

korlátozottak és kerekesszékesek is igénybe tudják venni. Itt azonban feltétel, hogy a 

páciensnek át kell tudnia ülni a röntgengépben található székbe. 

A vizsgálat úgy zajlik, hogy a busz második ajtajánál kollégáink elkérik az előkészített iratokat, 

amelyek alapján felveszik a pácienseket a számítógépbe. Ha folyamatosan, előkészített 

iratokkal követik egymást a várakozók, akkor (évszaktól függően) 20-25 fő tüdőszűrését tudjuk 

elvégezni egy óra alatt. 

Fontos tisztázandó kérdések: 

1. Mikor legyen a kollégáink sugárterhelése miatt szükséges egy órás ebédszünet? 

2. Van-e lehetőség ebédre a helyszínen? 

3. Tudnak-e áramot biztosítani? Minimum áramigényünk: 16A, 400V. Átalakító 

kábelekkel rendelkezünk, hosszabbító kábelünk hossza kb. 20 méter.  

A járványhelyzettel összefüggésben hozott megelőző intézkedések: 

- Kérjük, hogy a vizsgálatra várók, mind a busz előtt várakozva, mind a tüdőszűrés teljes 

ideje alatt viseljenek az orrot- és szájat eltakaró maszkot. 

- Annak ellenére, hogy a busz kialakítása lehetővé teszi egyidejűleg három páciens 

fogadását, a kialakult pandémiás helyzet miatt az emberek egyesével kerülnek 

behívásra. 

- A napi maximum szűrésszám 150 főben került meghatározásra. 

- A szűrést végző kollégák a vizsgálat teljes ideje alatt maszkban és kesztyűben 

dolgoznak, amelyeket rendszeresen cserélnek. 

- Ahogy eddig is, most is nagy gondot fordítunk azoknak a felületeknek a fertőtlenítésére, 

amelyekhez pácienseink hozzáérnek. A mellkasfelvételek elkészültét követően 

mindenki után olyan széles spektrumú fertőtlenítőszert használunk, amely vírusok, 

baktériumok és gombák ellen egyaránt teljes védelmet nyújt. 

- A telephelyre történő visszaérkezés után teljes fertőtlenítésen és takarításon esik át 

buszunk. A hatékonyabb fertőtlenítést ózongenerátor segíti, amely egész éjszakára, 

illetve ha van rá lehetőség, a szűrések alkalmával napközben, ebédszünetben is 

beüzemelésre kerül. 

 

Dénes Gábor 

                   programvezető 

 


