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Tárgy: A Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 2019. évi beszámolója

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombóvári Járás lakosságának egészségügyi állapotáról, a járás közegészségügyi-járványügyi
helyzetéről és a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya
2018/2019. évi munkájára vonatkozóan az alábbi tájékoztatót adom:
A Dombóvári Járásra vonatkozó nyers születési adatokat
adatszolgáltatás alapján az alábbi táblázatban foglaltam össze:
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A Dombóvári Járásban az elmúlt évben összesen 240 csecsemő született, 11 újszülöttel jelent
kevesebbet az előző évnél. A koraszülöttek száma 21, mely 8,04%-os koraszülött frekvenciát jelent.
2018-ben 1000 gr. alatti újszülött 1 volt, csecsemőhalálozás nem volt, halva születés 2 esetben történt.
Tervezett otthonszülés nem volt.
Népegészségügyi Osztály
7200 Dombóvár, Jókai u. 18. Telefon: (36 74) 466-341 E-mail: dombovar.nepegeszsegugy@tolna.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A Dombóvári Járás lakosságának népegészségügyi helyzete

A Tolna megyei és a Dombóvári járás teljes lakosságának haláloki struktúráját vizsgálva, mindkét nem
körében a keringési rendszer betegségei, majd a rosszindulatú daganatok okozta halálozás részaránya
volt a legmagasabb, melyet eltérő megoszlásban követtek a további vizsgált főbb halálokok.
A korai halálozás (25-64 éves korcsoport) esetében a megoszlás ettől eltérő volt. A férfiak körében
kisebb mértékű eltéréssel, a nők körében nagyobb arányban okoztak több halálozást a daganatos
megbetegedések a keringési rendszeri betegségeknél. A kor előrehaladtával fordított arányosság volt
megfigyelhető a két vezető halálok között. A lakosság életkorának előrehaladtával a keringési rendszer
betegségei okozta halálozás haláloki súlya emelkedett (1. ábra).
A Dombóvári Kistérség demográfiai jellemzői
A Kistérség demográfiai mutatói változatlanul igen kedvezőtlenek: a népmozgalmi mutatók alapján
a lakosság továbbra is folyamatosan fogy. A fogyás legfőbb okai az emelkedő halálozás, és az
elvándorlás. Az élveszületések tekintetében a megyei átlagnál jobb a helyzet. A népesség
fogyásának mértéke a megyei mutatónál kedvezőtlenebb. Az ezer főre jutó születések száma a
megyei átlaghoz tendál, a halálozás mutatói kedvezőtlenek.
A lakosság kormegoszlása kedvezőtlenül alakul.
A kistérség korfája szabálytalan, az elöregedő populációkra jellemző alakot mutat hasonlóan Tolna
megye és Magyarország korfájához.
A férfi-nő aránybeli különbségek az évek előrehaladtával egyre szembetűnőbbek, jelezve a férfiak
magas halálozását. A 65 év felettiek részarányának növekedése, a 15 év alatti lakosság arányának,
valamint a munkaképes férfiak létszámarányának csökkenése előrevetíti az eltartó és eltartott lakosság
arányának komoly romlását. A fiatal korosztálynál a népességbeli %-os arány tendenciájában mindkét
nemnél csökkenő, hasonlóan a megyei és országos értékekhez.
Halálozás
A Dél-dunántúli Régió helyzete
A régióban az országos viszonyokhoz hasonlóan keringési rendszer megbetegedései okozta halálok
dominál mindkét nemnél (50%). Szintén magas arányt képvisel a daganatok okozta halálok részesedése
(25,3%). Ezt az emésztőrendszer megbetegedési által bekövetkezett halálok (6,5%), és a külső okokra
visszavezethető mortalitás (5,7)% követik. A sort a légzőrendszer megbetegedései által bekövetkezett
halálok (4,8%) zárja.
Az utóbbi három elemzett haláloki kategóriánál a halálokok esetszámai lényegesen alacsonyabbak, így
országos szinttől kiemelkedő eltérések adódhatnak.
A Dombóvári Járás halálozási jellemzői
A Dombóvári Járás haláloki struktúrájában mindkét nemnél a vezető halálok az országos adatokhoz
hasonlóan a keringési rendszer betegségei (férfi: 46 % nő: 62%), második a daganatos betegségek
(férfi: 28 nő: 19%). Ezt követik arányaiban lényeges kisebb mértékben az emésztőrendszer (férfi: 7, nő:
3%), a légzőrendszer betegségei (férfi: 7, nő: 4%) valamint a szándékos önártalom és a balesetek (63%), miatti halálokok.

Keringési rendszer megbetegedései okozta halandóság
A keringési rendszer betegségei okozta halálozás mindkét nem esetében kedvezőtlenebbül alakul, mint
a megyei- és az országos átlag.
Daganatok okozta halandóság
A daganatok miatt bekövetkezett halálozás területi megoszlását vizsgálva elmondható, hogy a
Dombóvári kistérségben a férfiaknál az értékek magasabbak az országos átlagnál, a nők
esetében az eltérés kedvező.
Emésztőrendszer betegségei okozta halandóság
Az emésztőrendszeri megbetegedésekből eredő adatok területi megoszlását vizsgálva elmondható,
hogy a Dombóvári kistérségben mindkét nem esetében az országos átlagnál kedvezőbb a helyzet.
Légzőrendszer megbetegedései okozta halandóság
A légzőrendszer megbetegedései miatt bekövetkezett halálozások mutatói férfiaknál meghaladják az
országos átlagot.

A Népegészségügyi Osztály 2018. évi beszámolója óta hatáskörünket érintő
ügyekről szóló tájékoztatás
Egészségügyi igazgatás
Egészségügyi alapellátás helyzete
Az alapellátást általánosságban a megfelelő tárgyi feltételek jellemzik, a rendelők állapota,
felszereltsége nagy részben megfelelő.
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.
(X. 20.) ESZCSM rendelet 3. § (4) bekezdése szerint a betegek számára a közfinanszírozott
egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak biztosítania kell az akadálymentes
közlekedés lehetőségét, továbbá ezen egészségügyi szolgáltatóknál a fogyatékossággal élők részére
biztosítani kell az (1) bekezdés d) pontja és a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételek speciális
kialakítását.
A rendelők egy részében sem az épület akadálymentes megközelíthetősége nem biztosított, sem
épületen belül az akadálymentes közlekedés lehetősége, illetve a mozgáskorlátozott WC-mosdó
helyiség.
I. Háziorvosi ellátás
Dombóváron 8 felnőtt háziorvosi körzet, valamint 4 házi gyermekorvosi körzet működik. A városban
jelenleg valamennyi felnőtt háziorvosi és gyermek háziorvosi körzet betöltött. Az iskolaorvosi feladatok
elvégzéséről a háziorvosi, illetve házi gyermekorvosi körzetek orvosai gondoskodnak.
A betöltött praxisokat működtető egészségügyi szolgáltatók társas vállalkozási formában, illetve egyéni
vállalkozóként látják el a feladatot érvényes egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési
engedély birtokában.
Az elmúlt időszak ellenőrzési tapasztalatai alapján illetékességi területünkön az alapellátást
általánosságban megfelelő tárgyi feltételek jellemzik. Munkaterv szerinti ellenőrzéseink során a
leggyakrabban előforduló hiányosság az sürgősségi ellátáshoz szükséges orvosi eszközök hiánya,
valamint az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok érvényességének hiánya, melyek pótlására
figyelmeztető határozatban hívtuk fel a szolgáltatókat, a hiányosságok minden esetben teljesítésre
kerültek határidőben.

A több egészségügyi alapellátási tevékenységnek helyt adó Szabadság utcai rendelő épületének
leromlott műszaki és higiénés állapotát hiányosságként rögzítettük a korábbi évek ellenőrzéseinek során.
Az háziorvosi rendelő repedezett falazatának mielőbbi felújítása indokolt.
A háziorvosi körzetek betegei számára valamennyi Dombóváron működő háziorvosi szolgálat biztosítja
az előírások szerinti heti minimum 15 óra rendelést, napi minimum 2 óra rendeléssel minden
hétköznapon. Valamennyi háziorvos helyettesítési megállapodás alapján biztosítja saját körzetének
helyettesítését szabadság, illetve megbetegedés esetén.

II. Fogászati ellátás
Dombóvár város közigazgatási területén 5 közfinanszírozott fogorvosi körzet működik, melyek a
dombóvári lakosok ellátása mellett a dombóvári járáshoz tartozó települések lakosainak ellátását is
dombóvári helyszíneken biztosítják. A fogászati ellátást végző egészségügyi szolgáltatók érvényes
működési engedély birtokában gondoskodnak a körzetekhez tartozó felnőttek és gyermekek ellátásáról
egyaránt. A fogorvosi szolgálatok a helyi lakosok ellátása mellett biztosítják az óvodás és iskolás
gyermekek fogászati szűrését is.
Valamennyi közfinanszírozott fogászati ellátást biztosító fogszakorvos társas vállalkozás keretében végzi
tevékenységét.
A fogászati körzetekhez tartozó betegek részére az ellátás heti 30 órában biztosított, minden
hétköznapon. A körzetek fogorvosainak távolléte esetén helyettesítés szintén Dombóváron, illetve egy
körzet esetében Kurdon vehető igénybe.
A fogászati rendelők jól felszereltek, az ellátás személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a jogszabályi
előírásoknak, azonban a rendelők épületeinek teljes akadálymentesítése csak részben valósult meg. A
Szabadság utcai fogorvosi rendelőkhöz tartozó vizesblokkok, váróhelyiség tisztasági festése, valamint az
ajtók ablakok mázolása 2018. évben megvalósult.
Dombóváron a közfinanszírozott fogászati alapellátáson kívül fogászati magánrendelések is működnek
érvényes egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély alapján, melynek keretében
általános fogászati ellátás mellett nem közfinanszírozott fogszabályozás is helyben elérhető.
Illetékességi területünkön jelenleg nem működik fogászati ügyeleti ellátás. Hétvégi és munka-szüneti
napokon fogászati sürgősségi ellátás a megyeszékhelyen biztosított. A fogászati ügyelet sürgősségi
beavatkozások keretében fogeltávolítást, vérzéscsillapítást, idegentest- eltávolítást, törött fog
lecsiszolását, gyökércsatorna megnyitását, és az előző beavatkozásokhoz szükséges érzéstelenítést és
fogászati röntgent köteles elvégezni a hozzá forduló betegeknél.
III. Központi ügyeleti ellátás
Az Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság végzi
a központi ügyeleti ellátást az ügyeleti feladatok ellátására kialakított Dombóvár, Szent István tér 1. szám
alatti telephelyen.
Továbbra is komoly szervezési nehézséget jelent az ügyeleti ellátást biztosító szolgáltatók számára a
jogszabályi előírásoknak megfelelő képesítésekkel rendelkező orvosok ügyeleti rendszerbe állítása.
A központi ügyeleti ellátásban résztvevő orvosok személyi állományának változásait Osztályunk az
ellenőrzések során tudja feltárni, és ennek keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.
IV. Járóbeteg ellátás
Az egyes egészségügyi ellátásokat érintő területi ellátási kötelezettség beutalási rend szerint érvényesül.

Dombóváron rendelőintézeti szakellátás működik. Az ellátások hozzáférhetősége a dombóvári lakosok
számára nagyrészt biztosított, a szakellátások jelentősebb része minden hétköznap helyben elérhető.
Területi ellátási kötelezettséggel működő fogszabályozás a Dombóváron lakók számára Kaposváron
elérhető.
V. Egyéb
Az elmúlt időszakban Osztályunkon kérelemre nem közfinanszírozott fogorvosi ellátás szakma
végzésére, fizioterápia-gyógytorna szakma, valamint belgyógyászat szakma végzésére jogosító
működési engedély került kiadásra.
Dombóvár vonatkozásában az elmúlt időszakban 1 db háziorvosra irányuló, valamint 2 db központi
ügyeletre irányuló panaszbejelentés érkezett. A panaszok kivizsgálása megtörtént.

Ápolás szakfelügyelet
Az ápolás szakfelügyeleti tevékenység az egészségügyi szolgáltatók ápolási, szakdolgozói
tevékenységének szakmai felügyeletére terjed ki, vizsgálva annak szakszerűségét, eredményességét,
minőségét, egységes ellenőrzési jegyzőkönyveket használva.
A szakfelügyeleti ellenőrzések lebonyolítása a szolgáltatókkal előzetesen egyeztetett időpontokban
történik; írásos értesítést küldünk a tervezett ellenőrzésről, a gyors és hatékony vizsgálat érdekében
kérjük a szükséges dokumentumok helyszínen történő elérhetőségét.
Dombóváron az elmúlt időszakban 1 db központi ügyelet, valamint 3 db foglalkozás-egészségügyi
alapellátás szakmát végző szolgálatató ápolásszakmai ellenőrzése történt meg.
Leggyakrabban előforduló hiányosság orvosi részről az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok
érvényességének hiánya.
Dombóváron 8 db közfinanszírozott felnőtt háziorvosi szolgáltató 10 fő szakdolgozó részvételével végzi
egészségügyi tevékenységét.
A házi gyermekorvosi ellátásban 5 fő szakdolgozó végez tevékenységet.
A közfinanszírozott fogászati ellátást végző szolgáltatók által foglalkoztatott szakdolgozók száma 5 fő.
Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési kötelezettségüket folyamatosan teljesítik, nyilvántartási
igazolásuk, valamint Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságuk, az egészségügyi
alkalmasság igazolásuk az ellenőrzések során érvényes volt
Otthoni szakápolás, valamint hospice ellátás szakma vonatkozásában 1 db szolgáltató rendelkezik
egészségügyi tevékenységre jogosító működési engedéllyel.
Dombóvár területén működő bentlakásos szociális intézmény ápolás-szakfelügyeleti ellenőrzését a
Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részéről történt
felkérés alapján Hatóságunk 3 db szociális otthonban elvégezte.

Védőnői Szolgálatok szakfelügyelete
A vezető védőnő feladatai közé tartozik a védőnői tevékenység szakmai felügyeletének ellátása, a
védőnői tanácsadók minimumfeltételeinek ellenőrzése. A védőnői tevékenységgel kapcsolatos
panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele. Közreműködik az

egységes, esély-egyenlő védőnői ellátás megvalósításában, a védőnői munka
fejlesztésében. E cél eléréséhez szakmai iránymutatást ad, koordinál, szakvéleményt ad.

minőségének

Az alábbi tájékoztató a Dombóvári járásra vonatkozik:
Területi védőnői ellátás
A járásban 16 területi védőnői állás van, melyből betöltött 15 és 1 helyettesített körzet van Dalmandon.
Minden tanácsadóban biztosított az internet hozzáférés, mely minimumfeltétel a védőnői tanácsadókban.
Iskolavédőnői ellátás
Dombóváron egy főállású iskola védőnői státusz van, a 8 területi állás mellett. A területi védőnői munka
mellett a járásban 15 kolléganő ellát iskola-egészségügyi feladatot is
Kórházi védőnői ellátás
Változás nem következett be, napi 4 órában intézeti védőnő segít az anyukáknak a szoptatásban az
Újszülött Osztályon. Továbbra is sikerült megőrizni a Bababarát Kórház címet.
Vezető védőnői tevékenység
Tavaly a kiszállások száma 115, melyből szakmai felügyelet: 36 alkalom, szakmai látogatás: 19, szakmai
megbeszélés: 15 alkalommal történt. Szakfelügyeletben nem részesült szolgálat, illetve kolléganő nem
volt. Intézkedést igénylő panaszbejelentés nem érkezett.
2019. július 01. napjától változott a vezető védőnő személye, jelenleg Hidegné Kovács Katalin látja el a
feladatot.

Járványügy
Dombóvár városban a járványügyi helyzet 2018-ban és 2019-ban jelentésem írásáig kedvezően alakult,
rendkívüli járványügyi esemény nem volt. A bejelentendő fertőző megbetegedések száma 2018. évhez
viszonyítva lényegében nem változott. 2018-ban enterális fertőző megbetegedések halmozódásáról nem
érkezett bejelentés Osztályunkhoz. 2019-ben Dombóvár város területén 1 közösségi járványügyi
eseményt vizsgáltunk ki, amelyek hányással, hasmenéssel járó tüneteket okoztak, calicivírus által
okozott járványt detektáltunk a településen.
Influenza szezon 2018-2019.
A 2018-2019 évi szezonban az influenza figyelőszolgálat adatai alapján, az influenza vírus aktivitása
Dombóvári járás területén nem haladta meg a járványos küszöböt. Influenza megbetegedések közösségi
halmozódását 1 esetben regisztráltuk a járásban.
A Dombóvári járás területén az influenza figyelőszolgálat keretében 4 háziorvosi praxis került kijelölésre.
A szezonális influenza ideje alatt (2018. 40. héttől 2019. 20. hétig) hetente jelentették Osztályunk felé a
kijelölt háziorvosok az előző hét betegforgalmi adatait, valamint az influenzaszerű megbetegedések
számát (ISZM).
A hetenként orvoshoz fordulók száma átlagban 900-1000 fő/hét között mozgott, ami kicsivel több, mint
az előző szezonban volt (700-800 fő/hét). A 2018. 52. naptári hét (2018. december 24-30) két
munkanapból állt, így erre az időszakra figyelőszolgálati adatgyűjtés nem történt.
Az alábbi grafikonon láthatjuk, hogy az influenzaszerű megbetegedések (ISZM) száma a szezon ideje
alatt a 4. és az 5. héten mutat magasabb adatokat.

Az alábbi grafikonon az influenza megbetegedések összehasonlító területi ábrázolását tekinthetjük meg
Tolna megyében, járásonként.

Az influenza szezonban az influenzaszerű tünetekkel (ISZM) orvoshoz fordulók száma Dombóvári járás
területén összesen 256 fő volt, ami közel háromszorosa az előző szezonban észlelteknek (92 fő). A
legmagasabb számban a 35-59 éves korosztály, az esetek 32,81 %-a (84 fő) és a 15-24 éves korosztály,
az esetek 15,23%-a (39 fő) fordult orvoshoz a szezonális influenza ideje alatt. Megjegyzendő, hogy
valamennyi

korcsoportból

jelentettek
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A figyelőszolgálat ideje alatt „sentinel”, légúti mintavételre kijelölt orvos nem dolgozott osztályunk
illetékességi területén. A fekvőbeteg ellátásban dolgozó orvosok részéről információink szerint
mintavételezés nem történt. Hatósági mintavételezésre került sor közösségi halmozódás kapcsán
iskolaorvos közreműködésével.
Osztályunkat 2019.01.24.-én telefonon értesítette az általános iskola iskolatitkára, hogy a gyermekek
körében a hiányzás eléri a 30,8%-ot eléri. A hiányzás emelkedő tendenciát mutat (a hiányzás 01.21.-én
17,3 %, 01.22-én 21 %, 01.23-án 26,4%, 01.24-én 30,8%, 01.25-én 35,3% volt). Az iskolaorvostól kapott
tájékoztatás alapján az általános iskolában sok az influenzás megbetegedés. Tünetek: magas láz (39 C40 C), hasfájás, fejfájás, szédülés, torokfájás, köhögés Exponáltak száma: 615 fő (532 fő tanuló, 83 fő
dolgozó). Betegek száma: 01.21-én 16 fő (15 fő tanuló, 1 fő dolgozó), 01.22-én 18 fő (16 fő tanuló, 2 fő
dolgozó), 01.23-án 13 fő (11 fő tanuló, 2 fő dolgozó), 01.24-én 18 fő (16 fő tanuló, 2 fő dolgozó). 01.-24én 2 fő gyermeknél VTM-ben légúti mintavételezés történt. A virológiai vizsgálat során mindkettő
mintából influenza A vírus jelenléte igazolódott.
A 2018-2019. évi influenza szezonban is térítésmentesen biztosította az állam az oltóanyagot azoknak,
akik koruk, alapbetegségük, terhesség miatt vagy munkakörük okán fokozottan veszélyeztetett kockázati
csoportba tartoztak, másrészt a kockázati csoportokba tartozókat a fertőzés átvitele révén veszélyeztető
személyek (egészségügyi és szociális intézmények dolgozói) voltak.
A Dombóvári Járásban 4500 adag térítésmentes, 3 komponensből álló felnőttkori oltóanyag állt
rendelkezésünkre, ez ugyanannyi, mint az előző szezonban kiszállított mennyiség. Az oltóorvosok ezen
vakcina mennyiségnek 63,62 %-át, 2863 adagot oltottak el, ez valamivel kevesebb, mint a 2017/2018-as
szezonban eloltott mennyiség (70,40 %-át oltották el, 3168 adagot).
Az oltóanyag a 65 éven felülieknél került legmagasabb számban eloltásra (1792 adag, a felhasznált
vakcina 62,59%-a). Az egészségügyi dolgozók körében 13,65 %-ban került felhasználásra az influenza
elleni oltóanyag, ami valamivel kedvezőbb, mint a tavalyi oltottsági adat, amikor is 6,53 %-ban került
felhasználásra az influenza elleni oltóanyag.
Az 16 adag, rendelkezésre álló gyerekkori influenza elleni oltóanyagot (6 hónapos kortól – 35 hónapos
korig adható) rizikócsoportokba tartozó gyermekeknél a háziorvosok 87,5 %-ban oltották el.
Enterális fertőzések, járványok
Járványügyi munkánk jelentős részét teszi ki a hányással, hasmenéssel jelentkező un. enterális
fertőzések kivizsgálása, terjedésének megakadályozása.
2018-ban enterális fertőző megbetegedések halmozódásról nem érkezett bejelentés Osztályunkhoz, míg
2019-ben jelentésem írásáig Dombóvár város területén 1 közösségi járványügyi eseményt detektáltunk.
Január hónapban Dombóvár város területén 1 közösségi járványügyi eseményt vizsgáltunk ki,
amelyek hányással, hasmenéssel járó tüneteket okoztak.

Az enterális bakteriális megbetegedések közül Salmonellosissal 2018-ban 4 főt, 2019-ben jelentésem
írásáig 6 főt jelentettek. A Campylobacteriosis megbetegedés 14 főt érintett a városban 2018-ban, 2019ben 7 főt jelentettek. A fertőző beteg székletéből tenyésztett kórokozó jelenlétét igazoló, pozitív lelet
minden esetben rendelkezésre állt a járványügyi kivizsgálások végrehajtásához. Salmonellosisban és
Campylobacteriosban megbetegedett személy környezetében járványügyi megfigyelés alá helyezést
nem kezdeményeztünk, munkakörtől való eltiltás nem volt.
Rotavírusos gastroenteritis (laboratóriumi vizsgálattal igazoltan vírusos eredetű) hasmenéssel,
hányással járó fertőző megbetegedéssel 3 fő személyt jelentettek be 2018-ban az egészségügyi
szolgáltatók, 2019-ben jelentésem írás szintén 3 főt jelentettek. Az alacsonyabb esetszámok oka a
vizsgált időszakban az, hogy egyik évben sem detektáltunk rotavírus által okozott járványt Dombóvár
városban.
A bejelentett fertőző megbetegedések kivizsgálása 2018-ban és 2019-ben is maradéktalanul megtörtént.
A folyamatos és záró fertőtlenítést az esetek legnagyobb részében az orvosok útmutatása alapján az
intézmények, illetve az érintett közösségek elvégzik. A folyamatos fertőtlenítési munkálatokhoz igény
esetén szakmai segítséget nyújtunk.
Hepatitis fertőzéssel bejelentett akut eset 2018 és 2019 évben nem volt Dombóvár városban. 2018.
évben és jelentésem írásáig 2019-évben újonnan diagnosztizált krónikus Hepatitis B és krónikus
Hepatitis C vírushordozó személy nem került bejelentésre az egészségügyi szolgáltatók részérő
Dombóvár város vonatkozásában.
Veszettség megbetegedéssel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása pontosan szabályozott, eljárási
rendje módszertani útmutatókban deklarált.
Veszettség gyanús sérülést, ahol az expozíciót okozó állat nem volt megfigyelhető a dombóvári járásban
az észlelő orvosok jelentései alapján 2018-ban összesen 25 fő, ebből Dombóvár városban 13 fő, 2019ben jelentésem írásáig a járásban összesen 14 fő, ebből Dombóvár városban 9 fő szenvedett el, őket
védőoltási sorozatban részesítették. Tavalyi és tárgy évben is az oltandóknál a sérülést okozó állat
többnyire háziállat volt (ismeretlen, gazdátlan kutya illetve macska), ugyanakkor egy-egy esetben
vadonélő állat (róka,) valamint rágcsáló is szerepelt a sérülést okozó állatok között.
Azon esetek pontos számáról osztályunk nem rendelkezik átfogó adattal, ahol a veszettségre gyanús
sérülésnél a sérülést okozó állat megfigyelésére lehetőség van. Ennek oka, hogy a veszettség-fertőzésre
gyanús sérülésekkel kapcsolatos eljárásokról szóló, az Országos Epidemiológiai Központ Módszertani
Levele alapján ezen eseteket az észlelő orvosnak a hatósági állatorvos felé kell jelezni. Tájékoztatásul
2019-ben a járásban jelentésem írásáig összesen 59 fő esetében, ebből Dombóvár városban 33 fő
esetében kezdeményeztünk hatósági állatorvosi megfigyelést. Valamennyi exponálódott személy a
kórház traumatológiai szakrendelésén jelentkezett ellátásra sérülésével. A Dombóvári Szent Lukács
Kórház megállapodás alapján Osztályunknak küldi a sérülésekről a bejelentéseket, melyekről
munkatársunk értesítést küld a hatósági főállatorvos részére.
Egyéb fertőző megbetegedések a következők voltak Dombóvár városban: 2018. évben bárányhimlővel
58 főt, 2019-ben jelentésem írásáig 51 főt, Echinococcosissal 1 főt jelentettek (2018-ban) az
egészségügyi szolgáltatók. Idegrendszeri fertőző megbetegedéssel 3 főt jelentettek 2018-ban, az egyik
eset halálos kimenetellel végződött. Kórházi zárójelentése alapján mikrobiológiai leoltásokból
kolonizációra, illetve kontaminációra utaló mikroorganizmus igazolódott (herpesvírus), kórokozó

baktérium nem tenyészett ki. Vektorok által terjesztett fertőző megbetegedéssel 2018-ban 1 főt
jelentettek (Nyugat-Nílusi láz), melyről előző beszámolómban részletesen írtam.
Életkorhoz kötötten kötelező védőoltással megelőzhető fertőző megbetegedések közül szamárköhögés,
mumpsz, rózsahimlő, kanyaró, tetanusz nem fordult elő.
Közösségben újonnan diagnosztizált, Koch pozitivitást mutató tbc-s megbetegedés nem volt a
tavalyi év folyamán és jelentésem írásáig 2019-ben.
A fejtetvesség továbbra is problémát jelent illetékességi területünkön. A gócként funkcionáló családok,
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(tetűirtószeres kezelés, serke eltávolítása) elsősorban a szülő feladata, kötelessége! Tapasztalataink
szerint az esetek túlnyomó többsége a gondatlan szülői magatartásra vezethető vissza. Osztályunkon
nem dolgozik egészségőr munkatárs, 2018. és 2019. évben is a Szekszárdi Járási Hivatal Hatósági
Főosztály Népegészségügyi Osztály egészségőr munkatársának személyében kaptunk segítséget a
gócgyanús családok látogatásához, a tetves személyek kezeléséhez. Az oktatási- nevelési
intézményekben a tetvességi vizsgálatokat a védőnői szolgálat folyamatosan végzi. A szükséges
tetvetlenítéseket a helyszínen, vagy a tanácsadóban végrehajtják. A védőnők jelentései alapján a
nagymértékben és ismételten tetvesnek talált gyermekeket nyilvántartásba vesszük, és az otthonukban a
család minden tagjára kiterjedően munkatársaink lehetőség szerint elvégzik a fejkezelést, valamint
megadják a szükséges felvilágosítást a szülők részére. A 2018. és 2019. év kiemelt munkatervi
feladatainak megfelelően átfogó óvodai és általános iskolai tetvességi szűrővizsgálatokat szerveztünk és
hajtottunk végre.
2018. évben Dombóvár

városban 57 egységben 7393 személy

vizsgálatára került sor

a

Népegészségügyi Osztály, a védőnők és az iskolaorvos közreműködésével. A fejtetvesség mértéke az
óvodákban 0,67 %, az általános iskolákban 1,35 %, a gócgyanús családoknál 2018-ban nem került sor
vizsgálatra. Az érintett családok esetében vagy nem találtuk őket otthon, vagy nem nyitottak ajtót, így
vizsgálatra nem került sor. 2019. évben jelentésem írásáig 46 egységben 7112 személy vizsgálatára
került sor. A fejtetvesség mértéke az óvodákban 1,01 %, az általános iskolákban 1,16 %. 2019-ben 1
gócgyanús családnál tudtunk vizsgálatot végezni, fejtetves személy nem volt.

A számadatok azt

mutatják, hogy a fejtetvesség mértéke az óvodákban és az általános iskolákban évek óta közel azonos
mértékű, 1 % és 2 % között mozog.
Az életkorhoz kötött védőoltások teljesítése illetékességi területünkön folyamatos oltások és a
kampányoltások teljesítése tekintetében igen magas (99%), vagy a feletti.
Védőoltásokkal kapcsolatos ellenőrzések
2018. évben Dombóvár városban 6 oltókörnél, 2 kampányoltókörnél, 3 oltóhelyen valamint 2019. évben
jelentésem írásáig 7 oltókörnél, 2 kampányoltókörnél, 1 oltóhelynél végeztünk ellenőrzéseket az éves
kiemelt munkatervi feladat részeként a vakcinát tároló egészségügyi szolgáltatóknál a hűtőlánc
biztosításának ellenőrzése céljából és a védőoltási tevékenység felügyelete keretében.
Ellenőrzések tapasztalata alapján elmondható, hogy Dombóvár városban az oltóanyagok tárolási
körülményei megfelelőek. Az oltóanyag tárolás során a hűtőszekrények hőmérsékletének monitorozását
és dokumentálást megfelelően végzik. A hűtőszekrényeknél a tájékoztató táblák ki vannak függesztve az
áramtalanítás elkerülése érdekében. A Népegészségügyi Osztálytól az oltóanyag szállítását többnyire a
védőnők, de esetenként az oltóorvosok is végzik. A szállításhoz hűtőtáska és jégakku biztosított. A

szállítás során hőfok monitorozás nem történik. A védőnők az oltásokat megfelelően dokumentálják. A
szúrópróbaszerűen elvégzett ellenőrzések alapján a havi oltási jelentés adatai, a védőoltás kimutatás
nyomtatványban vezetett oltási adatok és a gyermek-egészségügyi törzslapon vezetett oltások adatai
megegyeznek. Az oltóhelyen végzett ellenőrzések alapján megállapítható, hogy az elvégzett
védőoltások, a beadott kötelező és önkéntes oltások az orvosi adatbázisból lekérdezhetők. Dombóvár
városban 2018. és 2019. évben hűtőlánc megszakadásáról osztályunkhoz bejelentés nem érkezett.
A védőnői jelentések alapján Dombóvár városban tartós védőoltás elmaradás nincs.
2019. évben kiemelt munkatervi feladatként került meghatározásra a fogorvosi rendelőkben üzemelő
sterilizáló berendezések működtetésének és ellenőrzési gyakorlatának felmérése. Jelentésem írásáig 2
fogorvosi rendelő ellenőrzésére és felmérésére került sor. A rendelőkben hőlégsterilizáló készüléket
üzemeltetnek. A készülékek érvényes műszaki felülvizsgálattal rendelkeznek. A felülvizsgálatot érvényes
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Panasz- illetve közérdekű bejelentések
2018. évben nem érkezett bejelentés Osztályunkhoz járványügyi szakterületet érintően.
2019.évben Dombóvár település tekintetében 1 esetben kaptunk bejelentést rágcsálók elszaporodása
miatt. A bejelentés nem volt megalapozott, a helyszíni ellenőrzésen a telephelyen rágcsálók jelenlétére
utaló jeleket nem tapasztaltunk.

Élelmezés- és táplálkozás- egészségügy
Az év folyamán a Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának Szociális és Gyámügyi
Osztályának megkeresése alapján Dombóváron több esetben hajtottunk végre ellenőrzést.
Táplálkozás-egészségügyi ellenőrzések tapasztalatai
•

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet által üzemeltetett egységek közül 4 főzőkonyhát
ellenőriztünk: A főzőkonyhán tartott ellenőrzés során mintavétel történt a 15-18 éves középiskolás
korosztály napi egyszeri étkeztetésének vonatkozásában. A laboreredmények alapján az étel
minőségileg és mennyiségileg is megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

•

Osztályunk ellenőrzést tartott a városban több vendéglátó egységben is, ahol több hiányosság
merült fel. Többször az egység rendjével, tisztaságával volt probléma, illetve a szükséges
karbantartási munkák elmaradása miatt kellett intézkednünk. Az ellenőrzéseink nagy hányadában
(75-80%) van szükség hatósági intézkedésre a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében.
2019. évben Dombóvár térségében élelmezés-egészségügyi egységeknél több alkalommal került
sor bírság kiszabására. 5 esetben szabtunk ki eljárási, 6 esetben egészségügyi bírságot és 1
esetben került sor kémiai terhelési bírság kiszabására.

•

A közétkeztetés, valamint a kórházi étkeztetés ételmintázással egybekötött komplex ellenőrzése
(megyei szintű részletes feladatszabással) megtörtént.

Kozmetikai gyártó-és forgalmazói, valamint szolgáltatói tevékenység ellenőrzése
•

A városban több kozmetikai gyártó telephelyén kiemelt munkatervi feladataink alapján felületés kéztisztasági-, valamint termékmintákat vettünk, és komplex közegészségügyi-kémiai
biztonsági ellenőrzést tartottunk. Az ellenőrzés során a közegészségügyi-higiénés előírások
maradéktalan betartását, a termékdokumentációk és címkézés megfelelőségét tapasztaltuk. Az
ellenőrzéskor vett felület- és kéztisztasági-, valamint termékminták laboratóriumi eredményei
mind megfelelőek voltak, hatósági intézkedés egyik esetben sem volt szükséges.

•

Több kozmetikai forgalmazónál tartott Osztályunk kiemelt munkatervi feladatok teljesítése
céljából ellenőrzést, melyek során a termék összetétel, címkézés került vizsgálatra, egy esetben
történt termék mintavétel is, mely eredménye alapján az ügyet az illetékességgel, hatáskörrel
rendelkező hatóságnak átadtuk, Budapesti elsődleges forgalmazó okán.

Ételfertőzés, ételmérgezés
Nyilvántartott, bizonyítottan főzőkonyhai eredetű és bizonyítottan élelmiszer okozta megbetegedés az
előző jelentéskészítés ideje óta és tárgyévben nem történt.
A tárgyévben bejelentett gombamérgezés nem történt.

Dombóváron a saját szedésű gombát minősítő gombavizsgáló működéséről továbbra sincs tudomásunk.
Az élelmezés-egészségügy szakterületen tartott ellenőrzések alkalmával Osztályunk munkatársai a
nemdohányzók védelméről szóló törvényben foglaltak betartását, valamint a kémiai biztonsági előírások
előírásainak teljesülését is egyidejűleg ellenőrzik. Az ellenőrzések során továbbra is a felmerülő
hiányosságok kisebbik része érinti a közegészségügyet, melyek túlnyomó része hamar orvosolható –
főként iratbemutatással (új üzletben kommunális hulladékszállítási szerződés; rovar- rágcsálóirtási
szerződés), nagyobb részük továbbra is kémiai biztonságot érintő hiányosság (elektronikus alapú
tevékenység-bejelentés megtörténte, kémiai kockázatértékelés elkészíttetése, címkével megegyező
adattartalmú biztonsági adatlapok beszerzése).

Gyermek-, és ifjúság-egészségügy
A Dombóvári Járásban működő intézményekben a közegészségügyi ellenőrzéseket az általános
közegészségügyi, speciális ifjúság-higiénés előírások, valamint a nem dohányzók védelmével és a
kémiai biztonságról szóló törvény betartásával kapcsolatosan végeztük.
2018. évben kiemelt munkatervi feladat keretében a középfokú iskolák közegészségügyi felmérését
végeztük el egységes szempontrendszer alapján. Dombóvár városban valamennyi középfokú iskola
felmérése megtörtént. Az ellenőrzések tapasztalatairól, az észlelt hiányosságokról, a megtett
intézkedésekről az előző beszámolóban tájékoztatást adtam.
2019. évben kiemelt munkatervi feladat a gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások otthont nyújtó formáinak közegészségügyi felmérése egységes szempontrendszer
alapján.
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közegészségügyi ellenőrzése és felmérése - humán erőforrás hiánya miatt - még nem történt meg.

Tárgyévben is megtörtént a tábor üzemeltetőjének bejelentése alapján a nyári napközis táborok
közegészségügyi ellenőrzése. Jogszabályi előírás alapján a tábor üzemeltetőjének minden esetben a
tábor kezdete előtt 6 héttel kell bejelentést tennie a Népegészségügyi Osztálynál, a bejelentés
elmaradása bírság kiszabását vonhatja maga után.
Dombóváron 4 napközis tábort jelentettek be. Az elvégzett közegészségügyi ellenőrzések alapján
hiányosság nem került megállapításra.

Település-egészségügyi szakterület
Ivóvíz szolgáltatás felügyelete
A Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya továbbra is csak az 1000 m3/nap-nál kisebb
kapacitású és 5000 főnél kevesebb állandó népességet ellátó vízellátó rendszerek hatósági felügyeletét
látja el, így a város területén Osztályunk hatáskörébe továbbra is 2 üzemi ivóvíz szolgáltató felügyelete
tartozik (Dombóvári Szent Lukács Kórház, MÁV Intézményi Vízmű). Dombóvár város vízellátásának
hatósági felügyeletét változatlanul a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya látja el.
A város ivóvízellátásával összefüggő, lakosságtól érkező jelzéseket, bejelentéseket Osztályunk
munkatársai az esetleg szükséges intézkedések megtétele érdekében továbbra is azonnal, egyidejűleg
továbbítják mind a szolgáltató, mind pedig a hatósági felügyeletet ellátó Népegészségügyi Főosztály
számára. Szükség esetén a gyors, operatív kapcsolattartás érdekében segítjük a szolgáltató helyi
képviselői, a Népegészségügyi Főosztály munkatársai és az ügyfelek egymás közti kommunikációját.
Vízminőséggel kapcsolatos lakossági bejelentés az általunk felügyelt 2 üzemi ivóvíz szolgáltató
tevékenységével kapcsolatban az előző beszámoló óta eltelt időszakban nem érkezett. A szolgáltatók az
ún. „önkontroll” vízvizsgálati eredményeket rendszeresen, vízművenként a vízjogi üzemeltetési
engedélyben rögzített ütemterv alapján végeztették. A vizsgálati eredményekről, valamint kifogásoltság
esetén a tett intézkedésekről elektronikus úton folyamatosan tájékoztatják Osztályunkat.
Tárgyévben a MÁV Intézményi Vízmű és a Szent Lukács Kórházi vízmű vízminőségi ellenőrzési
tervének határozati úton történő jóváhagyása megtörtént, annak alapján mindkét szolgáltató aktuális
jelentési kötelezettségeinek folyamatosan eleget tesz, az önkontrollos és hatósági vízvizsgálati
eredmények alapján hatósági intézkedés nem volt szükséges, az üzemi vízművek vonatkozásában
átmeneti ivóvízellátás biztosításának elrendelésére nem került sor.
A két intézményi vízmű ellenőrzése munkaterv szerint tárgyévben megvalósult, az ellenőrzések során
közegészségügyi hiányosságot nem tapasztaltunk.
Medencés fürdők felügyelete
Dombóváron 4 medencés fürdő üzemel, melyek működését előzetes ütemezés alapján ellenőrizzük.
Tárgyévben valamennyi fürdő (Gunaras gyógyfürdő, Farkas Attila uszoda, Szivárvány Óvoda tanuszoda
és a Dombóvári Szent Lukács Kórház Rehabilitációs Centrum Fürdő) közegészségügyi ellenőrzése
megtörtént, a szezonális jelleggel működő Gunaras strandfürdő ellenőrzésére nyitás előtt és üzemelés
alatt egyaránt sor került.

Farkas Attila Uszoda

A Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Építésügyi Osztálya Dombóvár Város
Önkormányzata (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.) meghatalmazottja kérelmére Dombóvár 1358/2.
helyrajzi szám alatti tanuszoda épület bővítése építési engedélyezésének eljárásában népegészségügyi
szakkérdés vonatkozásában szakkérdés elbírálása ügyében kereste meg Osztályomat. A tanuszoda
épület bővítésére (7200 Dombóvár, Katona J. utca 28.;hrsz.: 1358/2 telephelyre) vonatkozóan az építési
engedélyhez hatóságom közegészségügyi szempontból hozzájárult.
A Dombóvári Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. területén a munkaterv szerinti
ellenőrzéseket végrehajtottuk. A szezon alatti ellenőrzés tapasztalatai alapján a medencék vize
érzékszervileg kifogástalan, a strand területe jól karbantartott, takarított állapotú volt, közegészségügyi
hiányosság nem merült fel. A fürdővel kapcsolatban szezon alatt közérdekű bejelentés nem érkezett
hatóságunkhoz.
A Dombóvári Szivárvány Óvoda Tanuszodájában az önellenőrző- és hatósági fürdővíz vizsgálatok
eredményei alapján a vízminőség folyamatosan megfelelő volt, az intézményben a baba-mama úszás
feltételei továbbra is adottak. Az egység ellenőrzése megtörtént, közegészségügyi hiányosság a
tanuszoda üzemeltetése vonatkozásában nem merült fel, üzemeltető váltás miatti dokumentum
aktualizálások érdekében intézkedett hatóságom.
Szennyvíztelep ellenőrzése
A Dombóvári Szennyvíztelep tekintetében közegészségügyi-kémiai biztonsági ellenőrzés az elmúlt
beszámoló óta nem történt.

Hulladék elhelyezés

Dombóváron kommunális hulladékátrakó, továbbá hulladékudvar üzemel. Egyéb ellenőrzéseink során
megállapítottuk, hogy a Dombóvár-Gunarasi üdülőövezetben a közterületek rendezettek, egészségügyi
kártevők búvóhelyéül szolgáló, felszaporodását segítő ágnyesedék-halmok, felhalmozott zsákos
hulladék tartós deponálása nem volt tapasztalható.
Az egészségügyi intézményekben keletkező veszélyes hulladékot szerződés alapján a Pécsi
Környezetvédelmi Kft., a Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft. és a Septox Kft. szállítja el. Legnagyobb
mennyiségben az átmeneti tárolást követően a szervezett gyűjtés a Dombóvári Szent Lukács Kórház
koordinálásával valósul meg. Területünkön veszélyes hulladéklerakó, hulladékégető továbbra sem
üzemel.
Az állati hullák elhelyezését, átvételét a kijelölt, állategészségügyi hatóság által engedélyezett
hulladékudvar területén végzik. Az előző jelentéskészítés óta az átvevőhely működésével, állati hullák
elhelyezésével kapcsolatban közérdekű bejelentés osztályunkhoz nem érkezett.
A nem veszélyes hulladékok hasznosításával (pl. fémhulladék, nem mezőgazdasági eredetű hulladék
szántóföldi hasznosítása) az ilyen típusú hulladékok továbbhasznosítása, ártalmatlanítása megoldottnak
tekinthető.

Közérdekű bejelentések

Dombóvár városból 2019-ben Osztályunkhoz település-egészségüggyel összefüggésben 1 közérdekű
bejelentés érkezett.
Az előző évek tapasztalataihoz képest kedvező fejlemény, hogy a fürdők-strandok üzemeltetésével
kapcsolatos bejelentés nem érkezett.
Gyógyhelyre vonatkozó előírások és a közegészségügyi követelményeinek betartásának
ellenőrzése
A Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának munkatársai a
természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII.25) EÜM rendelet 6. § értelmében 2019. október 09én Gunarasfürdő gyógyhely területén a gyógyhelyre vonatkozó előírások és a közegészségügyi
követelményeinek betartásának hatósági ellenőrzését lefolytatta.
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továbbforgalmazóinak, illetve felhasználóinak ellenőrzését végzi hatóságunk. A veszélyes termékek
forgalmazására, felhasználására, tárolására vonatkozó általános kémiai biztonsági szempontok
vizsgálatán kívül a forgalmazott termékek csomagolásának, címke- és biztonsági adatlap tartalmának,
szúrópróba szerű vizsgálatát végezzük, továbbá ellenőrizzük a veszélyes termékek forgalmazó általi
kötelező bejelentésének megtörténtét.
Ellenőrzéseink során kiemelt figyelmet fordítunk az ún. biocid termékek ellenőrzésére, azok
engedélyezett hatóanyagainak vizsgálatára, a termék címkézés előírás szerinti adattartalmának
vizsgálatára és a csomagolási szabályok betartására.
A szállítói lánc tagjainak ellenőrzése során vizsgáljuk, hogy az általuk forgalmazott veszélyes
anyagok/keverékek CLP címkével kerülnek-e kereskedelmi forgalomba, a régi ún. DPD címkével ellátott
termékeket zároljuk.
Korábbi évekhez hasonlóak a tapasztalt hiányosságok: veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység,
illetve adatváltozás bejelentésének hiánya; nem megfelelő vagy hiányzó kémiai kockázatértékelés;
biztonsági adatlapok hiánya, vagy a termék aktuális címkézésével nem egyező adattartalmú biztonsági
adatlapok biztosítása, felhasznált veszélyes keverékek nem megfelelő tárolása. Az ellenőrzéseken
tapasztalt hiányosságokat ügyfeleink a megadott határidőn belül pótolták.
Az ellenőrzések során szúrópróba szerűen kiválasztott veszélyes termékek Kémiai Biztonsági
Szakrendszerbe (KBIR) történő kötelező bejelentésének elmaradása, címke- vagy biztonsági adatlap
tartalmának hiányosságai, vagy a közforgalomba kerülő termék nem megfelelő csomagolása esetén az
ügyet a gyártó, vagy első magyarországi forgalmazó székhelye szerint illetékes hatáskörrel rendelkező
szervhez továbbítottuk további intézkedés céljából.

Kiemelkedő esemény tárgyévben a kémiai biztonság szakterületen – Dombóvár területén - nem történt.

Nemdohányzók védelme
2012. január 1-ével lépett hatályba a nemdohányzók védelméről es a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása, mely jelentősen
szigorította a dohányzás szabályozását, továbbá 2018. évben is módosították a rendeletet. Osztályunk
munkatársai 2019. évben 185 alkalommal végeztek ellenőrzést a Törvényben foglaltak betartásának
kontrollálására, egészségvédelmi bírság kiszabására nem került sor.
Személyi és tárgyi feltételek
Intézetünk elhelyezése Dombóváron a Földhivatal emeleti szintjén biztosított. 2019. év végén a fűtési
rendszer korszerűsítése megtörtént. Egy irodában hűtő-fűtő klíma került beszerelésre.
Intézetünk szakmai személyi ellátottsága az összlétszám tekintetében és szakmai összetétel
vonatkozásában is jó, a nyugdíjba ment és egyéb okok miatt kilépő munkatársak pótlása megoldódott.
Jelenleg két új aktív korú kolléga látja el az osztályon a vezető védőnői feladatokat a két járás területén,
továbbá egy közegészségügyi felügyelő kolléga áthelyezéssel került osztályunkra. Az osztályvezetői
poszton is személyi változás történt. Az operatív létszám jelenleg 11 fő, közülük 8 fő dolgozik a
Dombóvári kirendeltségen 4 fő hatósági ellenőrzésre jogosult munkatárssal.
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1. ábra
Tolna megye és a Dombóvári járás lakosságának haláloki struktúrája,
2013-2017.

