
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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Elérhetőség:

 1. emelet



 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!
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Labor

• Mert számos betegség kimutatható az
eredményekből, még a fizikálisan érzékelt
panaszok megjelenése előtt.

• Mert kialakult korkép esetén, megbízható
és kiegészítő információkat kaphatunk az
állapotváltozásról.

Tekintse meg honlapunkon a választható
laborcsomagjainkat!

Miért fontos a laborvizsgálat?

• Mert panasz esetén fény derülhet a konkrét
okokra illetve értékes információkkal segítik
a minél pontosabb diagnózis felállítását.

• Mert a vérvételből következtetni lehet a
gyulladásos folyamatokra, fertőzésre,
élősködők előfordulására is.

• Mert a vizeletvizsgálat során számos
belgyógyászati probléma felderíthető

www.keltexmed.hu



PCR vizsgálat: 
a vírus RNS (a vírusörökítőanyaga) közvetlen kimutatása
PCR (polimeráz láncreakcióval) légúti mintából. A
legmegbízhatóbb vizsgálat típus a COVID-19 fertőzés
igazolására!
Laboratóriumi feldolgozást igényel,  24 órán belül
megvan az eredménye. Cégek és magánszemélyek is
jelentkezhetnek a tesztre egyaránt!

PCR+influenza: 

a PCR mintavétel során kérheti, hogy a koronavírus
jelenlétének
kimutatásán túl a levett mintából az Influenza A/B
vírusokra is történjen
kiértékelés.

Antigén gyorsteszt: 
a vírus antigén(a vírus fehérje alkotóelemei) kimutatása
rapid fluoreszcens immunoassay-vel légúti mintából. Az
antigén gyorsteszt eredménye 15 percet vesz igénybe.

Szerológiai gyorsteszt: 
a vírus elleniantitestek kimutatása vérből. Az ujjbegyből
történik a mintavétel, mindössze 10 perc kell ahhoz,
hogy megkapjuk az eredményt  

COVID-19 TESZT
szolgáltatások
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