A
NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL
REPÜLÉSI HAJÓZÁSI ÉS TENGERÉSZETI
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
MUNKÁJÁNAK
ÖSSZEFOGLALÁSA
A Repülési, Hajózási és Tengerészeti
Egészségügyi Központ a
a polgári
hivatásos pilóták, tengerészek és hajósok
munkaköri alkalmasságát vizsgáló, repülőorvosi kutatásokat végző, továbbképző és
oktató, szakmai-módszertani útmutatóirányító orvos szakértői bázis, mely a
pilóta, tengerész és hajós személyzetek
betegségeket megelőző ellátását is végzi. A
Központ a Nemzeti Munkaügyi Hivatal
részeként működik.
A Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központ munkáját egy kormányrendelet
és két miniszteri rendelet szabályozza:
1. A Kormány 237/2002. Korm. rendelete a hajózási hatóságok feladat-és hatásköréről
valamint illetékességéről,
2. „A közlekedési és vízügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter 14/2002. (II.26.)
KöViM-EüM együttes rendelete a polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek
egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről”
3. 3 „A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint az egészségügyi, szociális és családügyi
miniszter 21/2002. (XI.8.) GKM-ESZCSM együttes rendelete a hajózási egészségi
alkalmasság feltételeiről és a vizsgálati rendjéről”
A jogszabályokban előírt feladatok:
1. Repülő-és hajó-orvosi vizsgálatok
végzése:
A hivatásos, kereskedelmi és privát
repülő
(Airline
Transport
Pilot,
Commercial
Pilot,
Private
Pilot)
szakszemélyzeteknek
a
kiképzéshez
szükséges előzetes és a szakszolgálati
engedély meghosszabbításához szükséges
időszakos alkalmassági vizsgálata és az
alkalmasság repülő-orvosi véleményezése:
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Légiforgalmi irányítók, légiutas-kísérők és ejtőernyősök siklóernyősök előzetes és
időszakos vizsgálata és az alkalmasság repülő-orvosi véleményezése..
Tengerészek előzetes és időszakos alkalmassági vizsgálata és véleményezése fedélzeti,
gépész, segédszolgálat munkakörben.
Belvízi kedvtelési és hivatásos hajósok, valamint tengeri kedvtelési célú hajóvezetők
előzetes és időszakos alkalmassági vizsgálata és véleményezése.
Évente kb. 2500 gyors, korszerű, magas színvonalú, jól szervezett repülő-orvosi vizsgálatot
végzünk. A véleményezés a kijelölt repülő-szakorvosok feladata.
Repülő-orvosi vizsgálataink harmonizálnak az European Aviation Safety Agency és tengerentúli
repülő-orvosi követelményekkel és ajánlásokkal, - így a Repülési, Hajózási és Tengerészeti
Egészségügyi Központunkat gyakran keresik fel külföldi pilóták is.
2. Repülő-orvosi képzés:
Képezzük az
Orvostudományi Egyetemek hallgatóit, a
pilótákat és a tengerészeket. A vizsgálaton
résztvevő
pilóták,
légiutas-kísérők
egészségügyi
továbbképző
előadást
hallgatnak meg.
3. Gyógyító ellátás: Amikor a repülő-orvosi
vizsgálaton betegséget diagnosztizálunk, a
repülő-orvosi vélemény „ideiglenesen nem
alkalmas”. A hajózót terápiás tanáccsal
látjuk el és a háziorvoshoz irányítjuk.
Amennyiben
szükséges,
ambuláns vérnyomásmérést és Holter monitorozást valamint terheléses EKG-t végzünk. A
pilótát gondozásba vesszük és meghatározott időn belül ellenőrző vizsgálatokra rendeljük
vissza.
4. Repülő-orvosi kutatások végzése:
Kutató munkánk a pilóták és hajósok
munkakörnyezetének nemkívánatos kóroki
tényezőinek eliminálására, a repülőgépvezetők munkavégzéséből származó nem
optimális megterhelésének csökkentésre
irányul.
4. Orvos-szakértői munka: A Központ
munkatársai részt vesznek a fellebbezések
elbírálásában a másodfokú eljárásban.
5. Szakirányítás: A Központ vezetője a
hajózás-egészségügy szakmai irányítója.
Képezi, továbbképzezi és kijelölésre
javasolja a belvízi hivatásos hajósok vizsgálatainak végzésére feljogosított, kijelölt foglalkozásegészségügyi szakorvosokat.
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6. Jogharmonizáció- jogszabály-előkészítő munka: A Központ vezetője részt vesz a repülés és
hajózás
egészségügyével
kapcsolatos
jogszabályok
kidolgozásában,
szakterületének
jogharmonizációjában.
7. Minőségirányítás: Közép-Európában a polgári repülésben Központunk vezette be elsőként a
minőségirányítás elemeit és kapta meg az ISO 9001:2000 és ISO 14001:1996 minősítést.
Köszönjük, hogy megismerkedett a munkánkkal, várjuk a repülőorvosi vizsgálaton.
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