TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK KÖTELEZŐ HCV SZŰRÉSÉRŐL

A Magyar Közlönyben 2019. július 3-án kihirdetett, az egyes járványügyi tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 12/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 2. §-aáltal a fertőző
betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 23/A. § (1) bekezdésként beiktatott rendelkezés
értelmébenaz egészségügyi szolgáltató az általa foglalkoztatottegészségügyi dolgozók
HCV-szűrővizsgálatát a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat keretében elvégezteti. A (2)
bekezdés szerint a szűrővizsgálatot a 2019. évben teljes körűen, valamennyi egészségügyi
dolgozónál el kell végezni.
A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott egészségügyi dolgozók esetében a
szűrést a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 7. §-a alapján, a munkáltató által
elrendelt soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat keretében kell végrehajtani, amelyet a
munkáltató foglalkozás-egészségügyi alapszolgálata végez el.
A nem szervezett munkavégzés keretében (egyéni egészségügyi vállalkozók, az egyéni cég,
illetve a társas vállalkozás tagjaként) egészségügyi tevékenységet végzőegészségügyi
dolgozók HCV szűréséta foglalkozás-egészségügyi szakellátóhelyek végzik.A szűrésen való
részvétel feltétele az egészségügyi tevékenységre való orvosi alkalmasság igazolhatóságának,
ennek hiányában egészségügyi tevékenység nem végezhető.
(A szakellátóhelyek listája a https://www.nnk.gov.hu/tajekoztatas/lakossagi-tajekoztatascímen
érhető el.)
Az elvégzett szűrésekről a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat, illetve a foglalkozásegészségügyi szakellátóhely orvosának havonta - az alábbi tartalmú - jelentést kell
megküldenie az NNK Foglalkozás-egészségügyi Főosztálya (omfi.titkarsag@nnk.gov.hu)
részére.

Foglalkozás-egészségügyi alapszolgálat jelentése az egészségügyi
dolgozók HCV szűréséről*
1.

foglalkozásegészségügyi
alapszolgálat

neve:
orvos neve:
pecsétszáma:

2.

Egészségügyi
Intézmény
megnevezése:

3.

Egészségügyi
Intézmény címe:

4.

Szervezeti egység,
osztály megnevezése:

5.

Jelentési időszak

…..év ………hó …. naptól - …..év ………hó …. napig

6.

Szűrésre kötelezettek
száma (fő):

férfi:

Elvégzett szűrések
száma (fő)

férfi:

Kiszűrt esetek száma
(fő)

férfi:

Pozitív esetben a
munkakör
megnevezése, érintettek
létszáma
munkakörönként

munkakör:

fő

munkakör:

fő

munkakör:

fő

Hepatológiai
centrumba küldöttek
száma (fő)

férfi:

7.

8.

9.

10.

összesen:

nő:
összesen:

nő:
összesen:

nő:

összesen:

nő:
ebből a 18/1998.
(VI.3.) NM rendelet
2. sz. mellékletében
fokozott expozíciós
kockázatokkal járó
beavatkozásokat
végzők száma (fő)

férfi:
nő:

* Megjegyzés: osztályonként, szervezet egységenként kell kitölteni.

Foglalkozás-egészségügyi szakellátóhely jelentése az egészségügyi
dolgozók HCV szűréséről
1.

foglalkozásegészségügyi
szakellátóhely

neve:
orvos neve:
pecsétszáma:

2.

Egészségügyi
szolgáltató
megnevezése:

3.

Egészségügyi
szolgáltató címe:

4.

Jelentési időszak:

20….év ………hó …. naptól - 20…..év ………hó …. napig

5.

Szűrésre kötelezettek
száma (fő):

férfi:

Elvégzett szűrések
száma (fő)

férfi:

Kiszűrt esetek száma
(fő)

férfi:

Pozitív esetben a
végzett egészségügyi
tevékenység (pl.
háziorvosi ellátás)
megnevezése,
érintettek létszáma

tevékenység:

fő

tevékenység:

fő

tevékenység:

fő

Hepatológiai
centrumba küldöttek
száma (fő)

férfi:

6.

7.

8.

9.

összesen:

nő:
összesen:

nő:
összesen:

nő:

összesen:

nő:
ebből a 18/1998.
(VI.3.) NM rendelet
2. sz. mellékletében
fokozott expozíciós
kockázatokkal járó
beavatkozásokat
végzők száma (fő)

férfi:
nő:

