
Buszos emlőszűrés szervezésével kapcsolatos tájékoztató

Emlőszűrésre jogosult az a 45-65 éves korú asszony, aki az elmúlt 2 évben nem járt mammográfiás
vizsgálaton.  A  szűrővizsgálat tapintásos  vizsgálatból  (szakképzett  asszisztens  végzi)  és  a
mammográfiás vizsgálatból áll.

Csoportos utazás 
 A  kötelező  egészségbiztosításról  szóló  1997.évi  LXXXIII.  Törvény  és  a  végrehajtási

utasításról szóló 217/1997.(XII.1.) Kormány rendeletet módosították a 319/2006. (XII.23.)
rendelettel mely szerint:  amennyiben az önkormányzat buszt (kisbusz-nagybusz) biztosít
az  asszonyok  számára  a  szűrővizsgálatra  való  eljutáshoz,  a  Megyei  Egészségbiztosítási
Pénztár (Debrecen, Darabos u. 9-11.sz) az utazási költséget (egy főre eső Volán térítési díj
60%-a szorozva a megjelentek számával) átutalja az önkormányzat számára.

Az igénylés módja: 

 A  MEP-hez  el  kell  küldeni  a  kitöltött  formanyomtatványt  „Jegyzék a  népegészségügyi
program  keretében  szervezett  szűrővizsgálaton  megjelentek  után  történő  utazási
költségtérítés igényléséhez”. 

 Mellékelni kell a szűrőállomás által érvényesített  behívó leveleket  (ráírva az asszony nevét,
TAJ számát és telefonszámát) és az

 Önkormányzat nyilatkozatát, hogy térítésmentesen biztosította a buszt. 

Javasoljuk, hogy a csoportos utazás alkalmával az asszonyokat kísérje egy megbízott személy,
aki segít az asszonyoknak. A behívó leveleket a szűrőállomáson érvényesítteti, és készít egy névsort
azokról, akik az adott napon az önkormányzat által biztosított busszal részt vettek a szűrővizsgálaton.
A kísérő összegyűjti a behívó leveleket, és a helyi önkormányzatnál átadja az ügyintézéssel megbízott
személy számára. 

A  szűrőállomás  (Kenézy  Emlőcentrum)  eddigi  tapasztalatai  alapján  a  következőkre  hívja  fel  a
figyelmet: 
-  utaskísérő minden esetben legyen! Az ő feladata a buszos út során a szervezés lebonyolítása. A
szűrés  zökkenőmentes  lebonyolítása  érdekében  kérjük,  hogy  az  utaskísérő a  buszon  a  hölgyek
szükséges  okmányait  (TAJ-kártya;  személyi  igazolvány;  lakcím  kártya)  a  behívólevelek
borítékjába  a  behívólevéllel  együtt  összegyűjteni  szíveskedjen. Ezáltal  könnyebbé  válik  az
azonosítás és az adminisztráció, illetve a szűrés kevesebb időt vesz igénybe.
-  a buszos szűrésben résztvevő személyekről készüljön egy lista, ami tartalmazza a személyek
nevét, TAJ-számát, telefonszámát és születési dátumát. A szűrőállomás kérése, hogy ezt a listát
az érkezés előtt egy nappal az ezen tájékoztató végén megadott e-mail címre a szűrőállomás
részére szíveskedjenek elküldeni!
-  a buszos  szűrésben kizárólag  olyan személyek vehetnek részt,  akik  behívó  levelet  kaptak
(tehát az aktuális szűrési  listán szerepel  a nevük, vagy pedig egy korábbi, de még érvényes
behívójuk van. A behívó érvényessége két év – amennyiben ezzel kapcsolatban kérdés merülne fel,
a szűrőállomás telefonszámán keresztül érdeklődhetnek.



Az önkormányzat a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (4026 Debrecen, Darabos u. 9-11. Zima
Klára ) címére elküldi az összesítést és a szűrőállomás által érvényesített behívó leveleket két
példányban  .   

A buszos utaztatással kapcsolatosan tisztázni kell, hogy :
 ki kíséri az asszonyokat,
 mikor indul,
 hol áll meg.

A szűrés szervezésével kapcsolatos feladatok

 A  szűrőállomás  minden  asszony  számára,  aki  a  páciens  listában  szerepel,  névre  szóló
behívólevelet küld időponttal (nap, óra), behívási időpont előtt.

 Amennyiben nem felel meg az időpont:
- más időpontban is lehet menni szűrővizsgálatra (a szűrőállomással előzetesen egyeztetni

kell),
- behívólevelet, személyi igazolványt, lakcímkártyát és a TAJ kártyát vinni kell,
- csoportos beutazás esetén, a helyi szervezésnek megfelelően, a behívólevélen szereplő

időpont figyelmen kívül hagyásával is szervezhetik az utazást (egyeztetést követően).

 A szűrővizsgálat  elvégzése után az asszonyok két vagy három héten belül postai úton kapnak
értesítést az eredményről.

 A filmet  két  orvos  értékeli  egymástól  függetlenül,  amennyiben  valamilyen  elváltozást  látnak,
(előfordul  technikai  ok  is)  visszahívják  TISZTÁZÓ  vizsgálatra  az  asszonyokat  (5%-os  a
visszahívási arány). A tisztázó vizsgálatról telefonon értesítjük a pácienst. 

 A terület szűrésének befejezése után a háziorvos negyedévente értesítést kap a szűrőállomástól:

- megjelentek lista,
- kiket hívtak vissza tisztázó vizsgálatra (későbbi időpontban értesíti a szűrőállomás arról is a

háziorvost, hogy kik azok, akik a tisztázó vizsgálaton nem jelentek meg).

 A terület szűrésének befejezése után 4-5 hónappal azok az asszonyok, akik nem jelentek meg az
ún. első körös behíváson újból kapnak behívólevelet a szűrőállomástól (II. körös behívás). 
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