A KMDSZ 2013/15. számú Hírlevele – Nőgyógyászati és urológiai
szűrővizsgálatok KMDSZ-tagok részére

Tisztelt Tagtársak!
A Külügyminisztériumi Dolgozók Önálló Szakszervezete 2013 áprilisában
- korábbi egészségmegőrzést elősegítő gyakorlatát folytatva, a belföldi /aktív/
állományban lévő szakszervezeti tagok részére - nőgyógyászati és urológiai
szakorvosi vizsgálatokat szervez, amelyek rákszűrő laboratóriumi szűréssel egészülnek
ki.
Az eddig bevált gyakorlatnak megfelelően – felkérésünkre és anyagi
támogatásunk mellett – ezúttal is a Külügyi Orvosi Szolgálat vállalta a
szűrővizsgálatok megszervezését, ill. elvégzését.

Férfiak részére - általános urológiai és PSA rákszűrés (40 éves kor felett)
A vizsgálat 2 részből áll:
a)
Szakorvosi vizsgálat (férfi szakorvos)
b)
Laboratóriumi vizsgálatok, melynek során vérből és vizeletből (nem kell hozni,
helyben adható) prosztatarák-szűrésre kerül sor.
Vizsgálati időpontok:
1.

2013. április 3.

(szerda)

12.00 – 16.00

max. 12 fő

2.

2013. április 10.

(szerda)

12.00 – 16.00

max. 12 fő

A szakorvosi vizsgálat időtartama kb. 15-20 perc.
Feltétel:
1/ 40 éven felülieknek
A foglalt időpont lemondására legkésőbb 2 munkanappal korábban van lehetőség.
Amennyiben a foglalás később kerül lemondásra, vagy a szakszervezeti tag nem
jelenik meg a lefoglalt időpontban, úgy 500,- Ft önerőt kell 3 munkanapon belül a
KMDSZ pénztárába befizetnie. Amennyiben a fent jelzett összeg nem kerül
rendezésre, úgy a későbbiekben a szolgáltatás igénybevételére nincs lehetőség.
Amennyiben a szolgáltatás 2 munkanapon belül kerül lemondásra, de a szakszervezeti
tag javaslatot tesz arra, hogy helyette másik szakszervezeti tag vegye igénybe a
szolgáltatást, úgy az önerőt nem kell befizetnie a KMDSZ pénztárába.

Nők részére - általános nőgyógyászati és petefészekrák-szűrés
A vizsgálat 2 részből áll:
a) Szakorvosi vizsgálat (férfi szakorvos).
b) Laboratóriumi vizsgálatok, melynek során vérből és vizeletből (nem kell hozni,
helyben adható) petefészekrák-szűrésre kerül sor.
Vizsgálati időpontok:
1.

2013. április 17.

(szerda)

8.20 – 13.20

max. 15 fő

2.

2013. április 24.

(szerda)

8.20 – 13.20

max. 15 fő

A szakorvosi vizsgálat időtartama kb. 15-20 perc.
Feltételek:
1/ 40 éven felülieknek
2/ 1.000,- Ft önrész befizetése a vizsgálatot megelőzően a helyszínen.
A foglalt időpont lemondására legkésőbb 2 munkanappal korábban van lehetőség.
Amennyiben a foglalás később kerül lemondásra, vagy a szakszervezeti tag nem
jelenik meg a lefoglalt időpontban, úgy az 1.000 Ft-os önerőt 3 munkanapon belül
köteles a KMDSZ pénztárába befizetni. Amennyiben a fent jelzett összeg nem kerül
rendezésre, úgy a későbbiekben a szolgáltatás igénybevételére nincs lehetőség.
Amennyiben a szolgáltatás 2 munkanapon belül kerül lemondásra, de a szakszervezeti
tag javaslatot tesz arra, hogy helyette másik szakszervezeti tag vegye igénybe a
szolgáltatást, úgy az önerőt nem kell befizetnie a KMDSZ pénztárába.

Helyszín:
Külügyminisztérium, Vitéz utcai (F) épület, orvosi rendelő, V. emelet, 541-542.szoba.
Előzetes bejelentkezés szükséges a 1121-es telefonszámon!
Budapest, 2013. március 22.

Tisztelettel
Szénási Lajos sk.
a KMDSZ elnöke

