Kedves Részképzős Hallgatók!

A Foglalkozás-egészségügyi Szolgálathoz orvosi egészségügyi vizsgálat céljából be kell jelentkezni,
hogy az egészségügyi alkalmassági igazolást az egyetemtől megkaphassák. Az útlevelet vagy a
személyi igazolványt kérjük, hogy hozzák magukkal.
A vizsgálatokat a küldő országból behozott dokumentumok alapján végezzük. A magyar orvos-,
fogorvostan hallgatóknak a következő kötelező eredményekkel kell rendelkezniük:




6 hónapnál nem régebbi vérkép Hepatitis C illetve HIV fertőzésre igazoltan
10 évnél nem régebbi minimum 2 Hepatitis B elleni védőoltás vagy 5 évnél nem régebbi
vérkép, mely igazolja a HB elleni védettséget
1 évnél nem régebbi Mellkas RTG

A Gyermekgyógyászati Klinika valamint a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika látogatása esetén,
negatív szifilisz vérkép és negatív széklet eredményekkel is rendelkezni kell.
A Foglalkozásügyi szakorvos értékeli az eredményeket, melyek birtokában eldönti, hogy szükséges-e
további tesztek végzése.
A vizsgálatot végző orvos neve: Dr. Gyalay Valéria Mónika, asszisztens: Zsolnai Enikő
Rendelési ideje: Kedd, szerda 8:00-12:00
Az általános orvosi vizsgálatra a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatnál, a Tisza Lajos krt. 109. sz. alatt
kerül sor. Minden fent említett eredményt hozzanak magukkal, ellenkező esetben az igazolást nem
áll módunkban kiadni.
Az általános orvosi vizsgálat díja: 6000,-Ft
Amennyiben az összes előírt kötelező vizsgálati eredmény nem áll a rendelkezésükre, az orvos
további vizsgálatokat ír elő. . A végső igazolást kizárólag az összes negatív eredmény megszerzését
követően kaphatják meg.
Amennyiben az orvosnak további eredményre van szüksége, az alábbi vizsgálatokat szükséges intézni,
elvégeztetni.
Mellkas röntgent az Új Klinikán (Affidea Diagnosztika) végeznek. Ára: 5900,Kapcsolattartó: Varga Magdolna, telefon: 60/544-948. Időpontot kérni ezen a számon kell. A
vizsgálatok ideje: Hétfő-Péntek 13:00-15:00
A vérvételt és széklet vizsgálatot az ANTSZ végzi, a Derkovits fasor 7-11. szám alatt. Vizsgálatok ideje:
szerda 12:00-4:00 és csütörtök 7:30-11:30 óra között.
Vérvétel ára:
Hepatitis C fertőzésre: 4000,- Ft
Hepatitis B fertőzésre: 4000,Szifilisz fertőzésre: 4000,- Ft
HIV fertőzésre: 4000,Széklet vizsgálat ára: 2400,- Ft
Felhívjuk figyelmüket, hogy a vizsgálatokat egyénileg mindenkinek magának kell intéznie!
A hiányzó eredményekkel a birtokukban ismételten szükséges a Foglalkozás-egészségügyi orvost
felkeresni, aki az orvosi alkalmasságot ezt követően igazolni fogja.
FONTOS: Amennyiben nincs magyar alkalmassági igazolásuk, a klinikai szakmai gyakorlatokon nem
vehetnek részt!

