
Foglalkozás-
Egészségügy
A jelenleg hatályos törvények
értelmében (1993. évi XCIII.
Munkavédelemről szóló Törvény)
minden munkáltató foglalkozás-
egészségügyi szolgáltatást (üzemorvost)
köteles biztosítani valamennyi
munkavállalója számára. Az
alkalmazottak kategóriák szerinti
besorolásáról a 89/1995 (VII. 14) számú
kormányrendelet intézkedik.

Rólunk
Több, mint 20 éve működő
rendelőintézetünkben elsősorban
foglalkozás egészségügyi szakellátással
foglalkozunk. Az egészségügyi
szolgáltatások széles skáláját kínáljuk az
egyszeri alkalmassági vizsgálattól a
teljes körű foglalkozás egészségügyi
ellátásig és munkavédelmi tanácsadásig
Ügyfeleinket igyekszünk kényelmes
körülmények között, lehetőleg
várakozás mentesen, magas színvonalon
kiszolgálni.
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 munkaköri alkalmassági (előzetes-,
időszakos-, soron kívüli) vizsgálatok
elvégzése, az ehhez szükséges szakorvosi
vizsgálatok kezdeményezése;

 a foglalkozási megbetegedések,
expoziciós esetek kivizsgálása, jelentése
ezekről riport készítés, a kivizsgálásban
való részvétel a hatályos jogszabálynak
megfelelően;

 a 2. alkalmassági csoportba tartozó
közúti gépjárművezetők, illetőleg a
munkakörhöz kötött járművezetők
alkalmasságának elbírálása (pl.
tehergépkocsi vezetők, targoncavezetők).

 a személyi higiénés vizsgálatok végzése;

 közreműködés a munkavédelmi
kockázatértékelések lebonyolításában, a
munkahelyi veszélyforrások feltárásában;

 részvétel a kockázatértékelési
bejárásokon, és szükség esetén a
kockázatértékelés munkaegészségügyi
fejezetének kialakításában;

  a vizsgálati protokoll kidolgozása a
kockázatértékelés adatai alapján a főbb
kockázati csoportokra, tevékenységekre,
veszélyforrásokra;

  a munkavállalók munkakörülményeivel
kapcsolatos felvilágosítás;

  közreműködés a foglalkozás-
egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, 
higiénés feladatok megoldásában;

  egységes betegnyilvántartó rendszer
működtetése, elektronikus
adatszolgáltatás;

  jogszabályváltozások követése és a
munkáltató tájékoztatása.

A foglalkozás-egészségügy keretein
belül biztosított alapszolgáltatásaink:

KÉRJE EGYEDI, CÉGÉRE
SZABOTT AJÁNLATUNKAT!

   info@keltexmed.hu
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A tüdőszűrés alkalmával egy speciális  röntgenfelvételt készítenek a
mellkasról,  tüdőről és az azt körülvevő szervekről. Ezt követően
megvizsgálják a kapott felvételt, amelyen észrevehetnek olyan
eltéréseket, amik utalhatnak különböző betegségekre. A vizsgálat
fájdalommentes és gyors. 

Tüdőszűrő  v izsgá la t

www.keltexmed.hu

Azonnali leletezéssel!



Interaktív, kis csoportos (4- 10 fő) elsősegély tanfolyamok
lebonyolítását vállaljuk!
Tanfolyam felépítése: 2 óra elmélet és 2 óra gyakorlat
Oktató: szakképzett mentőtiszt
Helyszín: A megrendelő saját telephelyén
Tanfolyam felépítése:
  A korszerű elsősegélynyújtás általános kérdései
  Felnőtt beteg életjelenségek vizsgálata
  Újraélesztés
  Újraélesztés defibrillátor-ral
  Gyermek újraélesztés specifikációi (igény esetén)
  Szituáció
  Eszméletlen beteg elsősegély ellátása
  Traumás beteg elsősegély ellátás
  Vérzések ellátása
  Végtag rögzítések
  Sebvédelem- sebkötözés

Kérje személyre szóló ajánlatunkat.

Lépjen velünk kapcsolatba a keltexmed@keltexmed.hu mail címen
vagy a +36 30 148 1648 telefonszámon!

Munkahe ly i  e l sősegé ly  t an fo lyam cégeknek
 

mailto:keltexmed@keltexmed.hu


Jogszabályi háttér:
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
46.§ A munkahelyen - jellegének, elhelyezkedésének, a
veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a
munkavégzésből és a munkakörnyezetből származó hatások és
egészségkárosító kóroki tényezők figyelembevételének, valamint a
munka szervezésének megfelelően - biztosítani kell a munkahelyi
elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet
Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a
munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától
függően... a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra
kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani.

 



K o c k á z a t é r t é k e l é s
 
 

A Keltexmed Egészségügyi Szolgáltató Kft vállalja a munkavédelmi
szolgáltatások teljes körű elvégzését.
Modern gondolkodással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezünk.
Napi szinten követjük az új technológiákat, az új munkaköröket, az
azokkal járó új kockázatokat, megterheléseket, expozíciókat.
Komplex szakmai tudásunknak köszönhetően,megfelelünk a a XXI.
század modern munka-egészségügyi, és munkavédelmi
elvárásainak. 
A többször módosított 1993.évi XCIII Mvt kötelezően írja elő: az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát
végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a
munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve ezzel a
munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő
megbetegedéseket.
A törvény hatálya kiterjed minden szervezett munkavégzésre,
függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában
történik. 
Az Mvt. 54. § (2) bekezdés értelmében a kockázatértékelés elvégzése
munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek
minősül.
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A kockázatértékelés elemei:
 a veszélyeztetettek azonosítása
·a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése
·a teendők meghatározása és a szükséges intézkedések megtétele
·az eredményesség ellenőrzése és az értékelés rendszeres
felülvizsgálata. A fentieket kiegészítő és végigkísérő feladat
·a kockázatértékelés és a teendők, valamint a felülvizsgálat írásba
foglalása
 munkafolyamatot, technológiát, munkaeszközt, felhasznált
anyagokat (különös tekintettel a veszélyes anyagokra és
készítményekre), munkamódszert
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Továbbá:
· egyéni védőeszközök meghatározása 
· munkavédelmi oktatási tematika összeállítása 
· munkavédelmi oktatás lebonyolítása 
· mentési terv készítése 
· megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása 
· kémiai kockázatbecslés 
· biológiai kockázatbecslés 
· orvosi vizsgálatok belső szabályozása
·munkabaleset kivizsgálása 

Forduljon hozzánk bizalommal!


