ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
II. fejezet „Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok” 4. pont
Szerv/Szervezeti egység megnevezése:
VEMKH NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
1. Közszolgáltatás megnevezése:
HIV/AIDS Tanácsadó
Közszolgáltatás tartalma:
HIV szűrés és tanácsadás
Igénybevétel rendje:
A szolgáltatás az alábbi időpontban önkéntesen névvel vagy anonim módon, orvosi
beutaló nélkül vezető igénybe.
hétfő : 8.00 – 12.00 óra és 13.00 – 16.00 óra között
péntek : 8.00 – 10.00 óra között
Igénybevétel helye: VEMKH Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály
Veszprém, József A. u. 36.
Fizetendő díj mértéke, kedvezmények: térítésmentes

2. Közszolgáltatás megnevezése:
Nemzetközi Oltóhely
Közszolgáltatás tartalma:
Nemzetközi utazásokkal kapcsolatos tanácsadás és védőoltás
Igénybevétel rendje:
A szolgáltatás orvosi beutaló nélkül, előzetes egyeztetéssel vehető igénybe az alábbi
időpontokban:
hétfő: 10.00 -12.00
szerda: 13.00 – 15.00 óráig
Igénybevétel helye:
Veszprém, József A. u. 36.
Az
elérhetőségek
megtekinthetők
a
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/szervezeti-egysegek/nepegeszsegugyifoosztaly-01-03linken.
Fizetendő díj mértéke, kedvezmények:
A térítési díjak a 284/1997 (XII. 23.) Kormányrendelet a térítési díj ellenében igénybe
vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 2. sz. mellékletének 16.
pontja alapján kerültek meghatározásra. A feltüntetett ár az áfát és a beadás díját
tartalmazza, de az árak az oltóanyagok beszállítói árának függvényében
változhatnak.

Indikáció
Sárgaláz profilaxis
Hepatitisz profilaxis
Hepatitisz profilaxis
Hastífusz profilaxis
Tetanusz profilaxis

Oltóanyag megnevezése
STAMARIL
HAVRIX 1440
TWINRIX FELNŐTT
TYPHIM VI
DULTAVAX

Bruttó ár/HUF
11.950,8.800,8.850,8.020,6.030,-

További oltóanyagok felírása receptre konzultációt követően lehetséges.
Kötelező orvosi konzultáció
Térítésmentes
Oltási könyv kiállítása
Térítésmentes
3. Közszolgáltatás megnevezése:
Járványügyi és klinikai mikrobiológiai diagnosztikai laboratóriumi vizsgálatok
Közszolgáltatás tartalma:
1. A VEMKH Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Klinikai
Mikrobiológiai részlegea Népegészségügyi és Járványügyi Osztály, valamint a
járási népegészségügyi osztályok felkérésére elvégzi a hatósági tevékenységet
megalapozó
járványügyi
mikrobiológiai
diagnosztikai
laboratóriumi
vizsgálatokat. A laboratórium területi kijelölés alapján szintén fogadja és
feldolgozza más megyék járványügyi érdekből beküldött mintáit is
2. A klinikai mikrobiológiai diagnosztikai laboratóriumi vizsgálatok egy részét a
NEAK által finanszírozottan területi ellátási kötelezettséggel, másik részét a
fekvőbeteg intézményekkel kötött megbízási szerződések alapján végzi.
3. Elvégzi a különböző beküldőktől beérkezett minták díjköteles vizsgálatait.
A Laboratórium elvégzi a keletkezett vizsgálati adatok feldolgozását, elemzését, az
eredmények érintettek részére történő továbbítását, melyhez kapcsolódóan
gondoskodik a laboratóriumi dokumentáció, az adattárolás, adatkezelés,
eredményközlés rendjéről, biztosítja az előírásoknak megfelelően az adatvédelem
érvényesülését.
Igénybevétel rendje:
A szolgáltatás az alábbi időpontban vehető igénybe:
hétfőtőlcsütörtökig 8.00 – 16.30 óráig
pénteken 8.00 – 14.00 óráig
A vizsgálati mintákat a Laboratóriumi Osztály Klinikai Mikrobiológiai részlegefogadja
(Veszprém, József A. u. 36.)
Részletes
információk,
letölthető
vizsgálatkérőlapok
elérhetők
a
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/szervezeti-egysegek/nepegeszsegugyifoosztaly-01-03 linken, a Laboratóriumi Osztály felületén.
Fizetendő díj mértéke, kedvezmények:
A nem NEAK finanszírozott vizsgálatok aktuális árjegyzéke elérhető a
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/szervezeti-egysegek/nepegeszsegugyifoosztaly-01-03linken, a Laboratóriumi Osztály felületén.
4. Közszolgáltatás megnevezése:

Környezeti elemek mikrobiológiai és kémiai vizsgálata, valamint
munkaegészségi biológiai monitoring vizsgálatok elvégzése
Közszolgáltatás tartalma:
1. Különböző típusú vizek (ivóvíz, ásványvíz, fürdővíz, felszíni víz, szennyvíz,
felszín alatti víz, egyéb víz, stb.)fizikai, kémiai, mikrobiológiai és mikroszkópos
biológiai laboratóriumi, helyszíni vizsgálata, valamint a szükséges mintavételek,
helyszíni vizsgálatok elvégzése
2. Különböző talajok fizikai, kémiai mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatainak
elvégzése
3. Erdészeti talajvizsgálatok keretébe tartozó fizikai és kémiai vizsgálatok
elvégzése
4. Munkaegészségügyi biológiai expozíciós vizsgálatok elvégzése
A VEMKH Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztálya a vizsgálatainak egy
részét a NAH-1-1197/2016 számú akkreditálási feljogosítás alapján „akkreditált
vizsgálat”-ként végzi. A Laboratóriumi Osztály eljárási rendjét a Minőségirányítási
Kézikönyv tartalmazza. A tevékenysége során elvégzi a beérkezett minták
feldolgozását, elemzését, majd a mérési adatokat Vizsgálati Jegyzőkönyvben
érintettek részére megküldi.
További
információk
elérhetősége:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/szervezeti-egysegek/nepegeszsegugyifoosztaly-01-03 linken, a Laboratóriumi Osztály felületén.
Igénybevétel rendje:
A szolgáltatás az alábbi időpontban vehető igénybe:
hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00 óráig
pénteken 8.00 – 12.00 óráig
Igénybevétel helye:
VEMKH Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály
Veszprém, József A. u. 36.
Fizetendő díj mértéke, kedvezmények:
Az ügyfél megkeresését követően, a konkrét műszaki tartalom ismeretében a
Laboratóriumi Osztály árajánlatot ad.

