TÁJÉKOZTATÓ
AZ AeMC BUDAPEST REPÜLŐORVOSI
KÖZPONTBAN ELVÉGZETT DROG ÉS
ALKOHOL TESZTEKRŐL
A jogszabályok alapján a kérelmezőknél vizsgálatot kell végeznünk a pszichoaktív
szerfogyasztásra irányulóan. A vizsgálatok információt adnak majd az aktuális és a
közeli elmúlt időszakban a pszichoaktív anyagok (beleértve az alkohol, opioidok,
kannabinoidok, nyugtatók és altatók, kokain, valamint egyéb pszichostimulánsok,
hallucinogének és illékony oldószerek) szerfogyasztásáról.
A teszteket az „Útmutató repülőorvosi vizsgálat során végzett pszichoaktív
szerhasználat kimutatásához” HO-MED 19/2 szerint végezzük.
A repülés-egészségügyi vizsgálat elején tájékoztatást adunk a vizsgálat menetéről.
A repülőorvosi vizsgálat a drogteszt elvégzésével indul. Amennyiben a jelölt
teszteredmények alapján szerhatás alatt áll, a vizsgálatot megszakítjuk. Ebben az
esetben a vizsgálat automatikusan alkalmatlan értékeléssel zárul és Központunk a
jogszabály szerint tájékoztatja a kérelmezőt, értesíti a Hatóságot és a jelöltet a Hatóság
repülőorvos szakértőjéhez irányítja.
A szerhasználat kizárására vagy igazolására szűrővizsgálatot végzünk a szer
kimutatására irányulóan.
GYAKORLATI TUDNIVALÓK
 az adatok kitöltése után a kérelmező nyilatkozik korábbi szerfogyasztásáról
 a tesztelés után a kapott értékeket rögzítjük az Adatlapon
 A klinikai vizsgálat részt csak abban az esetben töltjük ki, ha vizeletvizsgálat nem
negatív eredményű
 A dokumentálás a HO-MED 19_2 Kiegészítő adatlap pszichoaktív szerfogyasztás
vizsgálatához című lapon történik.
ÖSSZEFOGLALÁS:
vizsgálat módja: szűrővizsgálat vizeletből; 2 minta leadása szükséges a Központban.
módszer:
vizelet gyorsteszt,
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ÉRTÉKELÉS:
teszteredmény negatív: folytathatja a
vizsgálatot
teszteredmény pozitív: és elfogadja az
eredményt: minősítés nélkül zárul a
vizsgálat és hatósági felületre átküldjük.
teszteredmény pozitív és nem fogadja el
az eredményt:
a költségek előzetes kifizetése után laborvizsgálatot indítunk a 2. mintából és
jelezzük a hatóságnak,
Amennyiben tehát a kábítószer fogyasztásra irányuló szűrővizsgálat eredményét a
kérelmező vitatja, úgy laboratóriumi megerősítő vizsgálatot végeztetünk az adott
anyagcsoport irányában és 2. minta továbbküldése szükséges, a többlet térítési díj
megfizetése után.
Díjak: szűrővizsgálat vizeletből
laborvizsgálat indítása a 2. mintából

10.000 HUF
66.000 HUF

A díjak a helyszínen készpénzben fizetendőek!
Figyelem! Mákot tartalmazó ételek fogyasztása pozitív eredményt adhat, ezért a
vizsgálat előtti hetekben a fogyasztását kerülje!
ALKOHOLVIZSGÁLAT
A vizsgálat módja: repülőorvosi vizsgálat során laborvizsgálat és
fizikális vizsgálat
A vizsgálat módszere: laborvizsgálat: májfunkció és a MCV
értékelése
Fizikális vizsgálat: vegetatív tünetek, neurológiai vizsgálat, küllem, bőreltérések
ellenőrzése és dokumentálása
Laboreltérés esetén hasi ultrahang, sz.e. hepatológiai / gastroenterológiai
szakvizsgálatot végeztetünk.
Amennyiben a pszichológiai vizsgálat is megerősíti az alkoholbetegség gyanúját, úgy
addiktológiai szakvizsgálat is szükséges.
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Megjegyzés:
 azok az ügyfeleink, akiknek már csak a drogteszt elvégzése
lesz szükséges,
szerda és csütörtök napokon 12- 13 óra között vagy
április 4-én 8- 13 óra között adhatnak majd mintát.
 A vizelet leadása előtt érdemes folyadékot inni…
 Kísérők csak a könyvtárban várakozhatnak…
AZ EREDMÉNYEK ÖSSZESÍTÉSE és AZ ORVOSI MINŐSÍTÉSEK
KIADÁSA PÉNTEKEN 8.00-11.30-IG TÖRTÉNIK!
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