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Betegtájékoztató 

 

Foglalkozás-egészségügyi ellátás rendjéről 

  

hatályos 2020.07.14-től visszavonásig 

 

Tisztelt Pacienseink! 

 

A Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat – továbbiakban FESZ - tevékenysége körében, a szakmai 

minimum feltétel során elvégezhető valamennyi vizsgálat áttekintésre került a CoVid 

19  megbetegedés kockázat értékelése céljából az egyéni munkavédelmi előírások szabályozásának 

tükrében. 

A FESZ működése vonatkozásában a 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő 

átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről  *  alapján, az Ön és a FESZ dolgozók egészségének és 

biztonságának érdekében a munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése során a szolgálat nem tartja 

feltétlenül szükségesnek és indokoltnak a személyes jelenlétet a vizsgálatok során az eljárás sajátossága és 

orvosszakmai megítélés alapján, így a telemedicinális ellátás keretében nyújtja a vizsgálatok bázis 

ellátását.  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000058.tv#lbj0ida136


 

A vizsgálatok tervezéséről 

Az Ön személyes jelenlétének szükségessége abban az esetben kerül meghatározásra a FESZ orvos részéről, 

amennyiben az alkalmassági vizsgálat tervezése során az Ön egészségi állapotára vonatkozóan olyan új 

adat/tény kerül felismerésre, melyre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre a vizsgáló orvosnak az Ön 

egészségi állapotára vonatkozó - 3 hónapon belüli- szakorvosi szakvélemény ill. amennyiben a vizsgálatot 

megelőzően az Ön részéről írásban van szóban adott nyilatkozatában foglalt adatokkal kapcsolatban a 

vizsgáló orvosnak kérdése merül fel.   

A személyes jelenléttel járó vizsgálat szükségességéről a FESZ orvosa dönt és erről a FESZ asszisztens 

telefonon keresztül tájékoztatja Önt. Ebben az esetben a FESZ nővér telefonon egyeztet Önnel egy vizsgálati 

időpontot. Amennyiben a FESZ orvos nem tarja szükségesnek a személyes vizsgálatot, de Ön ragaszkodik 

hozzá, ebben az esetben a FESZ egy külön egyeztetett időpontban biztosítja a személyes találkozást. 

 Az alkalmassági vizsgálat során a FESZ belső szakmai eljárásrendjében meghatározott és rögzített folyamat 

szerint végzi a tevékenységét.  

A vizsgálatok kivitelezéséről 

A személyes jelenlétet nem igénylő alkalmassági vizsgálatok során a vizsgáló orvos telefonos táv 

konzultációval érhető el az alkalmassági vizsgálat során.  

A munkaköri alkalmassági véleményt a vizsgálat során a FESZ orvos telefonos konzultáció keretében adja 

meg a vizsgált személynek. 

A telefonos konzultáció keretében történő alkalmassági vizsgálat során a vizsgáló orvos egy másik 

foglalkozás-egészségügyi rendelőben tartózkodik, mely rendelőben a távvizsgálat feltételei adottak és 

rendelkezésre állnak: telefon, internet, kristály foglalkozás-egészségügyi szoftver, e-munkaegészségügy 

elektronikus nyilvántartási és folyamatkezelő rendszer. 



A távkonzultációs során két lehetőség van az Ön vizsgálatára : 

a, Ön nem tartózkodik a FESZ rendelőben de telefonon elérhető a FESZ orvos számára 

b, Ön a FESZ rendelőben tartózkodik,  FESZ asszisztens jelen van, és az orvos telefonon elérhető.  

A vizsgálatról 

• Amennyiben Ön nem tartózkodik a rendelőben ebben az esetben önnel a vizsgáló orvos telefonon 

keresztül veszi fel a kapcsolatot. A vizsgálat során az orvos Önt kikérdezi és az Ön 

munkakortörténete és egyéni kortörténete alapján valamint a munkakörének ellátásból származó 

ismert munkamegterhelése összevetése alapján dönt az Ön alkalmasságáról. A vizsgálat során a 

vizsgáló orvos szakmailag elfogadott konkrét betegségre vonatkozó vagy egészségi állapotának 

megítélésére szolgáló telefon felvehető előszűrő teszteket, kérdőíveket fog szükséges esetben 

Önnel felvenni, melyek szükségesek az Ön balesetbiztonságának megítéléséhez.       

• Amennyiben Ön a FESZ rendelőben tartózkodik az alkalmassági vizsgálat során a FESZ asszisztens a 

vizsgáló orvos utasítása alapján végzi el az Ön alkalmassági vizsgálathoz szükséges vizsgálatokat: 

➢ Látásvizsgálat 

➢ színlátásvizsgálat 

➢ Vérnyomásmérés 

➢ EKG vizsgálat 

➢ Szűrőaudiometriás vizsgálat 

➢ Légzésfunkciós vizsgálat 

➢ Vércukor és vizelet vizsgálat. 

A FESZ nővér a mérési adatokat rögzíti a Kristály foglalkozás-egészségügyi rendszerben ill. a mérési 

adatokat/felvételeket online megküldi a vizsgáló orvosnak kiértékelésre. 



Az Ön vizsgálati/mérési eredményeit minden esetben a foglalkozás-egészségügyi szakorvos értékeli ki a 

számára on-line elektronikusan eljuttatott anyagból.    

A vizsgáló orvos az alkalmassági vizsgálat során az e-munkaegészségügy rendszer alkalmazásával számba 

veszi az Önt munkája során érő hatásokat, melyek egészségi ártalmakat okozhatnak és a telemedicina 

alkalmazásával megismeri az Ön kórtörténetét, kórelőzményét.  

A vizsgáló orvos szükséges esetben személyes jelenléttel járó kontroll vizsgálatot rendelhet el. A kontroll 

vizsgálatra akkor van alapos ok, amennyiben nem áll rendelkezésére 3 hónapon belüli szakorvosi vizsgálati 

eredmény a foglalkozás-egészségügyi szakorvos számára.     

A vizsgáló orvos az alkalmassági vizsgálat során értékeli az Ön munkahelyi baleseti kockázatát is az Ön 

munkakörének baleseti kockázata és az Ön baleseti és egészségromlási kockázatának becslése alapján.  

A vizsgáló orvosi alapvizsgálatok eredménye alapján szükséges esetben meghatározza azokat a kiegészítő 

vizsgálatokat melyek személyes jelenlét szükségességével járnak.  

A vizsgálat eredményének közlése 

Az alkalmassági vizsgálat zárását követően a vizsgáló orvos Önt telefonon tájékoztatja a munkaköri 

alkalmassági véleményéről.    

A vizsgálat zárását követően az orvosi vélemény „kristály” orvosiszakmai rendszerből történő nyomtatását 

követően a FESZ asszisztens a kinyomtatott alkalmassági vélemény dokumentumra köteles ráírni: „dr.Buczkó 

megbízásából” és köteles azt olvashatóan aláírni és az Ön számára átadni. 

Amennyiben Ön nem tartózkodik a FESZ rendelőben, ebben az esetben a FESZ az Ön számára az orvosi 

véleményt postán vagy elektronikus levélben megküldi.  

Az eredmény közlését követően, a FESZ a vizsgálat eredményéről haladéktalanul elektronikusan tájékoztatja 

a munkáltatót.  



A FESZ orvos a távkonzultációval készült vizsgálat zárásakor a vizsgálat elvégzésének tényét és eredményét 

rögzíti az online működő e-munkaegészségügy rendszerben, ill. a kinyomtatott és hitelesített alkalmassági 

véleményt aláírja és személyi/rendelő bélyegzővel ellátja.   

A vizsgálati dokumentáció kezelése 

A vizsgálat során készült vizsgálati részdokumentumokat ill. a törzslap dokumentációját a FESZ a Kristály 

szakmai rendszerben elektronikusan rögzíti ill. azt nyomtatott formában az orvos aláírja és elhelyezi az Ön 

törzslapjában. A vizsgálati dokumentumokat a FESZ a vonatkozó Törvénynek megfelelően tárolja és megőrzi.  

Amennyiben Ön kéri, a vizsgálatot követően a FESZ átadja/megküldi a vizsgálóorvos által aláírt és 

személyibélyegzőjével, rendelőbélyegzővel ellátott alkalmassági véleményt. Ön kérheti továbbá az 

egészségügyi törzslapjának kivonatát, melyet a FESZ köteles Önnek kiadni. Tájékoztatjuk arról, hogy az 

alkalmassági vizsgálat során a FESZ által készített vizsgálati felvételek és adatok a vizsgáló orvos tulajdonát 

képezik, azokat nem köteles az Ön számára kiadni.  

 

Mi van abban az esetben, ha ön nem fogadja el a munkaköri orvosi alkalmasságának véleményét? 

Tájékoztatjuk Ön arról, hogy amennyiben Ön nem fogadja el az elsőfokú munkaköri alkalmasági orvosi 

véleményt, akkor ebben az esetben a másodfokú eljárás indításához szükséges első vizsgálati időpont az az 

időpont, amikor Ön a távkonzultációval készült és a FESZ nővér által hitelesített alkalmassági véleményt 

átvette, vagy a telefonos távkonzultáció során kapott véleményt Önnek a FESZ a vizsgálatot követően feladta. 

A másodfokú vizsgálatot Ön telefonon kérheti vagy elektronikusan emailben küldheti meg a FESZ számára.  
 

Panaszkezelés 

A vizsgálattal kapcsolatban jelentkező adatkezelés kérdésében felmerülő bármely kérdése esetében 

kérjük forduljon minőségbiztosítási koordinátor kollegánkhoz, Vidinszki Zsolthoz.  

Elérhetőség: vidinszkizs@csoportpraxis.hu ,telefon: +3670 431 5056 

mailto:vidinszkizs@csoportpraxis.hu


Egészségügyi ellátás során esetlegesen jelentkező panaszával kérjük forduljon FESZ vezető 

szakorvosához: buczkoi@csoportpraxis.hu 

Tájékoztatjuk arról, hogy a panaszokra és kérdésekre a törvényi határidőn belül – 30 munkanap - 

elektronikusan válaszolunk.  

 

2020.07.14. 

 

     dr.Buczkó István 

     cégvezető szakorvos 

     Konzulens-B 97 Bt  

mailto:buczkoi@csoportpraxis.hu

