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A Domb6vari jaras lakossaganak
helyzeter61 es a Domb6vari

egeszsegi allapotar61, Domb6var varas kozegeszsegugyi-jarvanyugyi

Jarasi Hivatal Nepegeszsegugyi

Osztalyanak

2014/2015

evi munkajara

vonatkoz6an az alabbi tajekoztat6t adom:

Jelenleg az egeszsegugyi

allapot lefrasahoz szukseges halalozasi es demografiai

nem rendelkezik es Osztalyunkon
A Domb6vari

jaras

statisztikusi kepzettseggel

lakossaganak

Megyei Kormanyhivatal

egeszsegugyi

Nepegeszsegugyi

az Orszagos Tisztif6orvosi

rendelkez6 kollega nem dolgozik.

allapotanak

F60sztalyanak

adatokkal Osztalyunk

leirasahoz

munkatarsa

Osztalyunknak

a Tolna

biztosftotta a halalozasi adatokat

Hivatal altai mOkodtetett Halalozasi es Megbetegedesi

Mutat6k Rendszereb61

(HaMIR), es keszftette el a jaras egeszsegi allapotanak es halalozasi helyzetenek elemzeset.

A terseg halaloki struktUrajaban

mindket nemnel a vezet6 halalokok

az orszagos

es a Tolna megyei

adatokhoz hasonl6an a keringesi rendszer betegsegei (ferfiak: 40 % felett, n6k: 60% felett), masodik a
rosszindulatu

daganatos

betegsegek

(ferfiak: 29 % n6k: 21 %). Ezt kovetik aranyaiban
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mertekben ferfiaknal az emeszt6rendszer

(ferfiak: 6 %), a szandekos

miatti halalokok,

betegsegei

legz6rendszer
halalokok

majd a legz6rendszer

(ferfiak:

6nartalom es a balesetek (6 %)

5 %) okozta

kozott ezt kovetik az emeszt6rendszer

betegsegei

(2 %) okozta halalokok.

azonban a vezet6 halalokok felcserelOdtek,

el6fordulassal

a rosszindulatU daganatok okozta halalozas valt az els6dleges

betegsegei

reszesedeseit

A n6knel

a

(3 %) es a szandekos onartalom es a balesetek (3%) miatti halalokok allnak a 4. helyen a

korosztalyban

rendszer

halalokok.

a masodik

helyet

foglaltak

A 15-64 eves

fgy ferfiaknal 40 % koruli, n6knel 46 %-os

el mindket

nemben.

halalokka, es a keringesi

A rangsor

tovabbi

halaloki

a vizsgalt teruleteken az 1-2. abra mutatja be.

A O-X eves ferfiak es nok halaloki struktUrajanak alakulasa,
Tolna megyeben es Domb6var jarasban, 2008-2012.
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A 15-64 eves ferfiak es nok halaloki strukturaja, Tolna megyeben es Domb6var
jarasban, 2007-2012 .
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A standardizalt halalozasi hanyados (SHH) segftsegevel megmutathat6 az adott terulet halalozasanak
viszonya. az orszagosnak tekinthet6 100%-hoz kepest. Az elteresek kozul lathat6ak statisztikailag
bizonyftott elteresek. melyek kozul az orszagos atlaghalalozasnal kedvez6bb elteres figyelhet6 meg a
Domb6vari jaras

15-64 eves korosztalyu lakossaganal az ischemias szfvbetegseg, a heveny

szivizomelhalas okozta halalozasok eseten mindket nemben. Sajnos az orszagos atlagt61bizonyftottan
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kedvez6tlenebb
betegsegek

elteres tobb halalok eseten is el6fordul.

(87%-kal)

rosszindulatu

okozta halalozas,

daganatai,

a rosszindulatu

tovabba az bngyilkossag

atlagnal. A n6k eseteben

bizonyftottan

Ferfiaknal

magasabb

daganatok

miatti halalozas

a magas vernyomas

es az agyer

kbzul a legcs6, hbrg6 es a tud6
(44%-kal)

magasabb

az orszagos

elteres kizar61ag a magas vernyomas

es az agyer

betegsegek okozta halalozasok tekinteteben lathat6. (3. abra)

A 15-64 eves ferfiak es nok halalozasanak elteresei a magyarorszagi

atlagt61

Tolna megyeben es Domb6var jarasban, 2007-2012.
Standardizalt
(zar6jelben

Halalozasi Hanyados (%)

a halalesetek

szama), [konfidencia

intervallum]

Tolna megye

Domb6vari jaras

15-64 eves

Keringesi rendszer betegsegei
(BNO-l0:

Magas vernyomas
(BNO-l0:

100-199)

es az agyer betegsegek
110-115, 160-169)

Ischaemias szfvbetegsegek
(BNO-l0:

120-125)

Heveny szfvizomelhalas

(BNO-10: 121-122)

Rosszindulatu
(BNO-l0:

daganatok
COO-C97)

Ajak, szajLireg es a garat rosszindulatu
(BNO-l0:

daganata

COO-C14)

Vastagbel, vegbel es az anus rosszindulatu

daganatai

(BNO-l0.:C18-C21)

Legcsa, horga es a tUda rosszindulatu

daganata

(BNO-l0.:C33-C34)

Bar rosszindulatu

melan6maja

Ferfi

No

Ferfi

No

94%

100%

87%

128%

(853)

(333)

(113)

(62)

[0, 88-1, 01J

[0,90-1,11J

[0,72-1,05J

[0,98-1,64J

123%

109%

(279)

(117)

[1,09-1,38J

[Q,91-1,30J

166%
187%

(61)

(26)

[1,43-2,41J

[1, 08-2, 43J

78%

93%

65%

128%

(377)

(140)

(45)

(28)

[0, 71-0,87J

[0,79-1,10J

[0,48-0,87J

[0, 85-1, 85J

86%

103%

32%

74%

(170)

(57)

[0,74-0,99J

[0,78-1,33J

[0,17-0,60J

(9)

[0,27-1,62J

113%

95%

127%

108%

(1088)

(565)

(175)

(93)

[1,06-1,20J

[0, 87-1, 03J

[1,09-1,47J

[0, 87-1,32J

113%

53%

102%

33%

(130)

(11)

(17)

(1)

[0, 94-1, 32J

[0, 26-0, 94J

[0,59-1,63J

[0,01-1,83J

111%

102%

144%

68%

(118)

(62)

(22)

(6)

[0, 93-1,33J

[0,78-1,31J

[0,90-2,18J

[0,25-1,48J

113%

97%

135%

130%

(393)

(159)

(67)

(31)

[1,03-1,25J

[0,83-1,13J

[1,04-1,71J

[0, 89-1, 85J

110%

81%

129%

0%

(12)

(5)

(2)

(0)
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(BNO-10.:C43)
Prosztata rosszindulatu

[0,57-1,91}
116%

daganata

(BNO-10.:C61)

Eml6 rosszindulatu

(2)
[0,10-2,89}
124%

(85)

(17)
[0,72-1,98}

71%

141%

(21)

(BNO-10.:C53)

(6)

[0,44-1,09}

betegsegei

(BNO-10: KOO-K93)

Alkoholos

89%

[0,71-1,11}

daganata

94%

92%

58%

(365)

(122)

(47)

(11)

112%

(BNO-10: K70)

[0,52-3,07}

102%

[0,92-1,13}

majzsugor

[0,00-4,14}

80%

(20)

(BNO-10.:C50)

Emeszt6rendszer

[0,16-4,65}

[0,71-1,80}

daganata

Mehnyak rosszindulatu

[0, 26-1,88}

[0,78-1,12}
105%

(270)

(75)

[0,99-1,26}

[0, 83-1,32}

[0,68-1,23}
99%

(34)

[0,29-1,04}
77%

(8)

[0,69-1,38}

[0, 33-1,52}

89%

94%

104%
99%

Legz6rendszer betegsegei

(124)

(16)

(9)

[0,83-1,18}

[(J,81-1,32)

[0,51-1,45J

[0, 43-1,78}

105%

118%

82%

106%

(98)

(61)

(11)

(8)

(BNO-10: JOO-J99)

Kr6nikus also leguti megbetegedesek
(BNO-10: J40-J47)

[0,85-1,27}

84%

(349)

(77)

(59)

(11)

[0,87-1,07}

[0, 66-1,05}

[0,89-1,51}

[0,42-1,51}

99%

107%

96%

119%

(169)

(44)

(23)

(7)

[0,85-1,15}

[0,78-1,44 }

[0, 61-1,44}

144%

76%

90%
(60)

(24)

[0,69-1,16}

[0,92-2,14}

Esesek

(BNO-10: WOO-W19)

(7)
[0,31-1,57}

[0,48-2,46}
127%

(3)
[0,26-3,71}

112%

109%

144%

283%

(44)

(8)

(8)

(3)

[0,47-2,16}

[0, 62-2,83}

[0,58-8,28}

[0,82-1,51}
98%

73%

144%

51%

(165)

(30)

(34)

(3)

[0,84-1,14}

[0,49-1,04}

Ongyilkossag

(BNO-10: X60-X84)

[0,46-2,09}

117%

K6zlekedesi balesetek

(BNO-10: V01-V99)

[0,41-1,46}

84%

Balesetek

(BNO-10: V01-X59)

[0,90-1,51}

97%

KOIs6okok
(BNO-10: V01-Y98)

(69)

[1,00-2,01}

...
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[0, 11-1,49}

A korspecifikus halalozas segftsegevel meghatarozhat6ak azon korosztalyok, melyek kiemelten
veszelyeztetettek a vizsgalt halalokok tekinteteben. Domb6var jaras teruleten el6 lakossag eseten
jellemz6, hogy a kor el6rehaladtaval emelkedik a veszelyeztetettseg. Egyes halalokok, mint peldaul a
k6zlekedesi baleset, egyeb baleset, esesek, 6ngyilkossag, magas vernyomas es agyer betegsegek
vizsgalatakor megfigyelhet6, hogy mar a 20-25 eves kort61jellemz6 az orszagosnal magasabb halalozasi
g6rbe.

(4.

abra)

A

k6zepkorosztaly

(35 ev felett) a kul6nb6z6 rosszindulatu daganatos megbetegedesek (mindket nem eseteben a
vastagbel, vegbel es az anus, tovabba a n6knel jellemz6 az eml6, illetve a mehnyak rosszindulatu
daganata)

okozta

halalozasok

tekinteteben

valt

kiemelten

veszelyeztetette.

(5. abra)

A 15-64 eves ferfiak es nok a magas vernyomas es az agyer betegsegei
(BNO-10: 110-115,160-169)miatti haland6saganak korcsoportok szerinti elteresei,
Tolna megyeben es Domb6var jarasban, valamint Magyarorszagon, 2007-2012.
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A 15-64 eves ferfiak es nok a vastagbel, vegbel es az anus rosszindulatu daganatai
(BNO-1 0.:C18-C21) miatti haland6saganak korcsoportok szerinti elteresei,
Domb6var jarasban, valamint Magyarorszagon, 2007-2012.
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A telepulesre

vonatkoz6 szuletesi adatokat a teruleti ved6n6kt61 szarmaz6 adatszolgaltatas

alapjan az

alabbi tablazatban foglaltam 6ssze.
2012. evi adatok

2013.evi adatok

2014.evi adatok

Domb6var

Domb6var

Domb6var

142

138

136

0

1

Koraszulesek szama

10

10

12

Csecsem6halottak

1

1

1

Elve

szuletesek

szama
Halvaszuletesek

1

szama

szama

Az elmult evben Domb6varon
amely 8,82%-os
perinatalis

korafrekvenciat

vesztesegunk

csecsem6halal

bsszesen

136 csecsem6

szuletett. A koraszulbttek

jelent. 1000 gramm alatti szuletesunk

nem volt. 1 negy h6napos csecsem6t

volt, ezaltal a csecsem6halalozasunk

szama varosban

1 esetben fordult e16, melyb61

vesztettunk

el, melynek oka hirtelen

3,96%0

Halvaszules 1 esetben tortent, a magzat a lepeny korai levalasa miatt eretlenul jbtt vilagra.
OtthonszUles nem fordult e16.
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A Domb6vari jaras kozegeszsegugyi-

jarvanyugyi helyzeterol es Osztalyunk

2015. evi, Domb6var varost erinto hat6sagi feladatellatasar61 az alabbi
tajekoztatast adorn:

Domb6varon

8 feln6tt haziorvosi

jelenleg valamennyi

kbrzet, valamint 4 hazi gyermekorvosi

feln6tt haziorvosi

kbrzet betbltbtt, viszont az I. szamu hazi gyermekorvosi

mOkbdteteset es az ahhoz tartoz6 iskolaorvosi
alapjan tudja biztosftani az bnkormanyzat.
kapcsol6d6

iskolaorvosi

feladatok

kbrzet mOkbdik. A varosban

feladatok ellatasat jelenleg helyettesitesi

A betbltetlen gyermekorvosi

elvegzeser61 mas domb6vari

kbrzet

megallapodas

kbrzet ellatasar61 es az ahhoz

hazi gyermekorvosi

kbrzetek orvosai

gondoskodnak.
A betbltbtt praxisokat mOkbdtet6 egeszsegOgyi szolgaltat6k

tarsas vallalkozasi formaban,

vallalkoz6kent

szolgaltatas

latjak el a feladatot

ervenyes

egeszsegOgyi

illetve egyeni

nyujtasara jogosft6

mOkbdesi

engedely birtokaban.
A haziorvosi szolgalatok kbzegeszsegOgyi ellen6rzeseit
Az

elmult

id6szak

altalanossagban
leggyakrabban

ellen6rzesi

megfelel6
el6fordul6

tapasztalatai

targyi

feltetelek

hianyossag

melyek

soran

hasznalt

p6tlasara

orvosi

vegzesben

alapjan

terOletonkbn

Munkaterv

szerinti

az egeszsegOgyi

ellatasokra

vonatkoz6

az

alapellatast

ellen6rzeseink

soran

a

kbzerdekO informaci6k

az ellatashoz sZOkseges orvosi eszkbzbk hianya, valamint

berendezesek

hfvtuk

illetekessegi

jellemzik.

kifOggesztesenek hianya, vagy pontatlansaga,
az ellatas

hat6sagunk m~nkaterv alapjan vegzi.

id6szakos

fel a szolgaltat6kat,

mOszaki felOlvizsgalatanak
melyeket

minden

elmaradasa,

esetben

teljesftettek

is

hatarid6ben.
A tbbb egeszsegOgyi

alapellatasi

leromlott

higienes

mOszaki

mOkbdteteset
rendel6ihez

es

hianyossagkent
tartoz6

ferfi

lehet6seg biztositasara
hianyossag

tevekenysegnek
allapotat,

illetve

helyt ad6 Szabadsag
totesi

rbgzftettOk ellen6rzeseink

betegek

reszere

kialakftott

rendszerenek

utcai rendel6

nem

megfelel6

soran. Az epOlet haziorvosi,
we

helysegben

epOletenek
mOkbdeset,

illetve fogorvosi

hideg-melegvizes

kezmosasi

1 h6napos hatarid6vel hatarozatban kbteleztok az epOlet fenntart6jat, a mOszaki

p6tlasa hatarid6n belOI megtbrtent. Az epOlet repedezett falazatanak

festesere, totesi rendszerenek

karbantartasara

felujftasara,

180 napos hatarid6 tozesevel vegzesben

tisztasagi

sz6lftottuk fel

az epOletet fenntart6 bnkormanyzatot.

Az egeszsegOgyi szolgaltatasok
(X. 20.)

ESZeSM

egeszsegOgyi
kbzlekedes

rendelet

szolgaltatast

lehet6seget,

nyujtasahoz

sZOkseges szakmai minimumfeltetelekr61

3. § (4) bekezdese
nyujt6

egeszsegOgyi

szerint

a betegek

szolgaltat6nak

tovabba ezen egeszsegOgyi

szamara

biztosftania

szolgaltat6knal

sz616 60/2003.

a kbzfinanszfrozott

kell az akadalymentes

a fogyatekossaggal
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el6k reszere

biztosftani kell az 3. § (1) bekezdes d) pontja es a 4. § (1) bekezdes b) pontja szerinti feltetelek specialis
kialakftasat.

Domb6varon

a felnott haziorvosoknak,

hazi gyermekorvosoknak,

orvosi rendelok, illetve vedonoi tanacsad6k

fogorvosnak

teljes korO, akadalymentesseget

es v8donoknek

helyt ad6

is erinto felujitasa val6sult

meg palyazati forrasb61 a Domb6var, III. utca 35., valamint H6virag u. 1. szam alatti telephelyeken.
epulet felujftasi munkalatainak
tanacsad6k

kijeloleserol

gyermekellatast61
Nonprofit

az Illyes Gyula Gimnazium

elkulonitett,

Kbzhasznu

helyszfnek

ideje alatt az onkormanyzat

Kft. altai haziorvosi

rendelokent

kbzegeszsegugyi

kepviseloi

felteteleirol,

nyflaszar6inak

fgy azok kbzegeszsegugyi

mazolasara,

valamint a Vasutegeszsegugyi

egyeztettek

vasuti

epuletben.

osztalyunkkal

tbbbszbri

padl6burkolatainak

bOlcsode

Szolgaltat6
Az ideiglenes

az atmeneti epuletek

egyeztetest

es

helyszini

szemlet

felujftasara,

vfzellatasanak

karbantartasara,

szempontb61 megfeleloek az atmeneti alapellatas biztosftasara.

szerinti

heti minimum

hetkbznapon.

Valamennyi

helyettesfteset

szabadsag, illetve megbetegedes

haziorvos

kbzigazgatasi

Domb6varon

15 6ra rendelest,

az elofrasok

helyettesftesi

teruleten

napi

5 kbzfinanszfrozott

domb6vari

lakosok ellatasa mellett a domb6vari

jarashoz

domb6vari

helyszfneken

ellatast vegzo

A fogaszati

mOkbdesi engedely birtokaban gondoskodnak
szolgalatok

minimum
alapjan

2 6ra

rendelessel

biztositja

minden

sajat kbrzetenek

eseten.

varos

biztosftjak.

mOkbdo haziorvosi szolgalat biztositja

megallapodas

Domb6var

A fogorvosi

a varosi

kbvetoen sor kerult az atmeneti rendelok falazatanak

A haziorvosi kbrzetek betegei szamara valamennyi

egyarant.

ideiglenes orvosi rendelok es

epuleteben,

uzemeltetett

melyeket

kbvetoen vehettek hasznalatba. Az egyezteteseket
festesere,

kollegiumanak

kulon bejaratU helysegeiben,

atadasa elott az bnkormanyzat

helysegeinek

gondoskodott

A ket

fogorvosi

kbrzet

tartoz6 telepulesek

lakosainak

melyek

a

ellatasat

is

szolgaltat6k

ervenyes

a kbrzetekhez tartoz6 felnottek es gyermekek

ellatasar61

a helyi lakosok

ellatasa

egeszsegugyi

mOkbdik,

mellett

biztosftjak

az 6vodas

es iskolas

gyermekek fogaszati szOreset is.
Valamennyi kbzfinanszfrozott

fogaszati ellatast biztosft6 fogszakorvos

tarsas vallalkozas kereteben vegzi

tevekenyseget.
A fogaszati

kbrzetekhez

tartoz6

betegek

hetkbznapon.

A kbrzetek fogorvosainak

reszere

az ellatas

heti

tavollete eseten helyettesftes

30 6raban

biztosftott,

szinten Domb6varon,

minden

illetve egy

kbrzet eseteben Kurdon veheto igenybe.
A fogaszati rendelok - osztalyunk altai lefolytatott ellenorzesi tapasztalatok
ellatas

szemelyi

epuleteinek

teljes

es targyi

feltetelei

akadalymentesitese

rendelokhbz tartoz6 vizesblokkok

megfelelnek
csak

a jogszabalyi

reszben

val6sult

alapjan - j61 felszereltek,

elofrasoknak,
meg.

azonban

A Szabadsag

a rendelok

utcai fogorvosi

higienes szempontb61 leromlott allapotuak, falazatuk javftast es festest

igenyel.
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Domb6varon

a kbzfinanszfrozott

ervenyes egeszsegugyi

fogaszati alapellatason

szolgaltatas

teruleWnkbn

napokon fogaszati
beavatkozasok

jelenleg

surg6ssegi

kereteben

lecsiszolasat,

fogszabalyozas

nem mOkbdik fogaszati

is helyben elerhet6.

ugyeleti ellatas. Hetvegi es munka-szuneti

ellatas a megyeszekhelyen
fogeltavolftast,

gybkercsatorna

is mOkbdnek

nyujtasara jogosft6 mOkbdesi engedely alapjan, melynek kereteben

altalanos fogaszati ellatas mellett nem kbzfinanszfrozott

Illetekessegi

kivul fogaszati maganrendelesek

biztositott.

verzescsillapftast,

A fogaszati

idegentest-

megnyitasat, es az el6z6 beavatkozasokhoz

ugyelet surg6ssegi

eltavolftast,

tbrbtt

szukseges erzestelenftest

fog
es

fogaszati rbntgent kbteles elvegezni a hozza fordul6 betegeknel.

A terseg

kbzponti

Egeszsegugyi

ugyeleti

ellatasar61 a budapesti

Szolgaltat6

Kft.

Dbbrbkbz, Gyulaj, Jag6nak,
Als6mocsolad,

gondoskodik

Kapospula,

Bikal, Egyhazaskozar,

szekhelyO Emergency

Attala,

Csibrak,

Kaposszekcs6,

Hegyhatmar6c,

Service

Csik6st6tt6s,

Kereskedelmi

Dalmand,

es

DombOvar,

Kocsola, Kurd, Lapaf6, Nak, Szakcs, Varong,

Magocs, Mekenyes,

Nagyhajmas,

valamint Tarr6s telepulesekre

kiterjed6 ellatasi teruleten. Az ugyelet hetkbznapokon

reggel 8.00 6raig, hetvegen

es munkaszuneti

napokon

Szarasz, T6fU,

16.00 6rat61 masnap

reggel 8.00 6rat61 masnap reggel 8.00 6raig

biztositja a surg6ssegi ellatast a lakosok szamara.
Ellen6rzeseink

tapasztalatai

akadalymentesen
szukseges

alapjan

megkbzelfthet6,

orvosi

eszkbzbk

az

ugyeleti

ellatasnak

kialakitasa az el6frasoknak

rendelkezesre

allnak,

h~lyt

ad6

epulet

j61

felszerelt,

megfelel6. A kbzponti ugyeleti ellatashoz

az ugyeleti

ellatasban

resztvev6

egeszsegugyi

szemelyzet rendelkezik az ellatashoz szukseges szakkepesftesekkel.

Domb6varon

rendel6intezeti

szakellatas

mOkbdik. Az ellatasok hozzaferhet6sege

szamara nagyreszt biztositott, a szakellatasok jelent6sebb
Teruleti

ellatasi

kbtelezettseggel

a domb6vari

lakosok

resze minden hetkbznap helyben elerhet6.

mOkbd6 fogszabalyozas

2013 6ta a Domb6varon

lak6k szamara

Kaposvaron elerhet6.

Osztalyunk egeszsegugyi
kbzfinanszfrozott

ellataskent

ben. Domb6varon

vegzett kiemelt munkatervi feladatok kereteben a nem

gyakorolt b6rgy6gyaszati

maganrendelesek

1 bOrgy6gyaszati magantevekenyseget

tapasztaltok

alapjan

vegzesehez

szukseges

hianyossagokat

igazgatas szakteruleten

elmondhat6,

(rendelesi

mOszaki felulvizsgalatanak

hogy

szemelyi,

targyi

id6re vonatkoz6
elvegzese,

folytat6 szolgaltat6

az egeszsegugyi
es

kbrnyezeti

informaci6k

ellen6rzesere

szolgaltat6
feltetelekkel.

pontositasa,

mOkbdik. Az ellen6rzesi

rendelkezik
Az

a fenti

ellen6rzesen

orvostechnikai

valamint foglalkozas-egeszsegugyi

kerult sor 2015-

szakellat6

tapasztalt

eszkbz id6szakos
hely altai kiallftott
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ervenyes

egeszsegugyi

alkalmassagi

felsz61ft6 vegzesben meghatarozott

Az

apolas

szakfelugyeleti

tevekenysegenek

igazolas

bemutatasa)

tevekenyseg

az

egeszsegugyi

terjed ki, vizsgalva

min6seget, egyseges ellen6rzesi jegyz6konyveket
ellen6rzesek

tortenik; frasos ertesitest
kerjuk a szukseges

lebonyolftasa

szolgaltat6k

apolasi,

annak szakszeruseget,

szakdolgoz6i

eredmenyesseget,

hasznalva.

a szolgaltat6kkal

dokumentumok

el6zetesen

egyeztetett

id6pontokban

kerult sor, ennek kereten

apol6 betegsege,

belUl 2014-ben

vegz6 szakasszisztensek

2015. evben a kiemelt munkatervi
praxisokban tevekenyked6

majd halala miatt a helyettesftest

a szuleszet-n6gy6gyaszati

feladat apolasszakmai

a megyei

kizar61ag kiemelt munkatervi ellen6rzesek

apolas szakfelugyeleti

jar6beteg

ellat6knal

ellen6rzese tortent meg.

szempontb61 a feln6tt es vegyes haziorvosi

korzeti es kozossegi apol6k tenylegesen elvegzett szakmai feladatainak

feladatok dokumentalasanak

ellen6rzese.

A rendel6n

apolasi

kivul elvegzett

erdekeben

helyszfnen torten6 elerhet6seget.

vezet6 apol6 latta el 2015. majus 1.-ig. A koztes id6szakban

tevekenyseget

a szamara

kuldunk a tervezett ellen6rzesr61, a gyors es hatekony vizsgalat

2013. junius 1-t61 a jarasi szakfelugyel6

vegzesere

szolgaltat6

hatarid6n belul p6tolta.

szakmai felugyeletere

A szakfelugyeleti

az egeszsegugyi

feladatok

mennyisege keves. (Ennek magyarazatakent

dokumentalasa

megfelel6,

azonban

a teruleten mukod6 otthonapolasi

a teruleti

es a

munka

szolgalat tevekenyseget

emlftik a szolgaltat6k.)
Apolasszakmai

szempontb61 1 esetben (a szakdolgoz6i

helyettesftes

megoldasara)

felsz6lft6 vegzest

adtunk ki, melynek teljesitese a szolgaltat6 reszer61 megtortent.
A

szakdolgoz6k

kotelezettseguket
alkalmassag

mukodesi
folyamatosan

nyilvantartassal
teljesftik,

igazolasa az ellen6rzesek

kapcsolatos

nyilvantartasi

kotelezettseguket,

igazolasuk

ervenyes.

tovabbkepzesi
Az

egeszsegugyi

soran ervenyes volt, Hepatitis B elleni ved60ltasban

igazoltan

reszesultek a szakdolgoz6k.

2. Domb6varon

az alapellatasban

dolgoz6

apol6n6k

munkajaval
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az

A jim3si vezet6 ved6n6 feladatai k6ze tartozik a ved6n6i tevekenyseg
ved6n6i

tanacsad6k

minimumfelteteleinek

ellen6rzese.

A

szakmai felugyeletenek

ved6n6i

tevekenyseggel

panaszok, k6zerdekO bejelentesek kivizsgalasa, a szukseges intezkedesek
egyseges,

esely-egyenl6

fejleszteseben.

ved6n6i

ellatas

megval6sftasaban,

a

ellatasa, a
kapcsolatos

megtetele. K6zremOk6dik az

ved6n6i

munka

E cel eleresehez szakmai iranymutatast ad, koordinal, szakvelemenyt

min6segenek

nyilvanft.

A varosban 8 teruleti ved6n6i alias van, melybOl bet61t6tt 8. Egy ved6n6 GYED -en van, k6rzetet tart6s
helyettesitessel
A 4 ved6n6i

latjak el.
tanacsad6

mindegyikeben

(100%) biztositottak

az el6irt minimum

feltetelek.

A teruleti

ved6n6k altai ellathat6 gondozottak letszama sehol nem haladja meg a 250 f6t, ill. a 750 pontot.

Az oktatasi intezmenyekben

Domb6varon 2 fMllasu

tovabb cS6kkent, ennek k6vetkezteben

iskola ved6n6 dolgozik. A befratott tanul6k letszama

meg kellett valtoztatni

az iskolat ellat6 ved6n6k szemelyet,

a

statuszok meg6rzese erdekeben.
A teruleti ved6n6i munka mellett 6 kollegan6

ellat iskola-egeszsegugyi

feladatot

is a varos altalanos

iskolaiban.

A ved6n6 szemelyeben

valtozas nem t6rtent, napi 4 6raban latja el feladatat

segitve az anyukakat a szoptatasban,

biztositva a 8ababarat

az ujszul6tt osztalyon,

K6rhaz anyatejes taplalassal

kapcsolatos

elveit.

A jogszabalyban

el6irt szemelyi es targyi feltetelekben

nem valtozott. Heti ket alkalommal

valtozas nem tortent. A tanacsadas

napi 4 6raban allunk a gravidak rendelkezesere.

ideje, helye

A tanacsadas

el6tt

fel 6raban telefonos el6jegyzes mOk6dik.
A ,,8" tanacsadast

igenybe vev6k 100%-ban el6jegyzes alapjan erkeznek a tanacsadasra.

A dokumentaci6hoz

szukseges nyomtatvanyok

folyamatosan

rendelkezesre

allnak.

Az "A" tanacsadason

megjelentek szama 219 f6, ,,8" tanacsadason

megjelentek szama 211 f6 volt 2014-

ben, ami minimalis

emelkedest

Az elvegzett

mutat az el6z6 evhez

kepest.

mOtetek szama

megtartott magzatok szama 8 + "A" tanacsadas alapjan 3.
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200,

Az. alapellatasban

dolgoz6 haziorvosokkal,

Osztaly munkatarsaival

hazi gyermekorvosokkal,

tovabbra is rendszeres a kapcsolatunk.

kbzbs ertekezletet es tovabbkepzest

Ujszulbtt

Evente tbbb alkalommal szervezunk

aktualis temakban.

Domb6varon mOkbd6 Biztos Kezdet Gyerekhazban
egeszsegvedelmi

a k6rhazi szakorvosokkal,

a hatranyos helyzetO lakossag szamara kulbnbbz6

es felzark6zast segft6 programokat szervezunk, es itt tartjuk a kismamak reszere a

szulesre felkeszft6 tanfolyamot is.
Az. e-Bug internetalapu egeszsegfejlesztesi

oktatasi eszkbzt 3 iskola hasznalta fel, de vetelked6re nem

jelentkeztek.

Tavaly a kiszallasok
megbeszeles

szama 52, melyb61 szakmai felugyelet 33 alkalom, szakmai latogatas 10, szakmai

18 alkalommal tbrtent. Szakmai tanacsadasok

szervezett tovabbkepzes
Szakfelugyeletben

szama: 96, szervezett munkaertekezletek

8,

1 alkalommal tbrtent.

nem reszesult ved6n6i szolgalat, ill. kollegan6 nem volt.

Intezkedest igenyl6 panaszbejelentes

nem erkezett.

Ved6n6i latogatast nem igenyl6 csalad 1 van illetekessegi teruletunkbn.
Tervezett otthonszules nem volt.

•

A terUleti vedonok szurovizsgalati

tevekenysegenek

ellenorzese

4 eves koru gyermekek

eseteben
A temaban minden teruleti ved6n6 szakfelugyeletben
A ved6n6i ellatasra vonatkoz6

szukseges

reszesult.

informaci6k

valamennyi

ved6n6i kbrzet eseteben j61 lathat6

helyen kifUggesztesre kerultek.
5 kbrzetben a ved6n6 6vodat is ellat, el6fordult, hogy egy kbrzethez tbbb 6voda is tartozik. A kollegan6k
mindegyike a sajat kbrzetebe tartoz6 gyermekek ellatasat vegzi.
A jogszabalyi

el6frasoknak

megfelel6en

minden

kbrzetben

legalabb

heti

1 alkalommal

2

6ra

id6tartamban bnall6 ved6n6i tanacsadas mOkbdik.

8 kbrzetben a 0-6 eves gyermekek

szOr6vizsgaiatai

a szul6 jelenleteben

tbrtentek,

minden esetben a

mOkbdesi engedely szerinti ved6n6i tanacsad6ban.
A vizsgalat idejeben nyilvantartott, celcsoportba tartoz6, negyedik eletevuket 2013. januar 1- 2013. junius
30. kbzbtt betbltbtt

gyermekek

letszama

sajat kbrzetekben

67 f6, helyettesitett

bsszesen 97 gyermek volt, melyb61 minden gyermek dokumentaci6ja

ellen6rzesre

kbrzetekben

20 f6,

kerult.

A szakfelUgyelet tapasztalatai:
A legnagyobb hianyossagkent

a szul6i tajekoztatas

val6sult csak meg az eletkor bet6lteseig,

elmaradasat tapasztaltuk.

mert a kollegan6k

ugy gondoltak,

A statusz vizsgalatok fele
hogy a sZOr6vizsgaiatokra
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tbrten6 behfvast az eletkor betbltese utan kezdemenyezik.

Gyakori kbltbzes miatt nehany gyermeknel

nem val6sult meg a vizsgalat, ill. a szul6 tbbbszbri ertesftes ellenere sem hozta el szOresre.
A

helyettesftett

kbrzetben

a jelenleg

dolgoz6

kollegan6

ut61ag nem

tudta

p6tolni

a felmerult

hianyossagokat.

•

Kozremukodni

a vedonoket erinto programokban,

vedonoi Mehnyakszuresi

A

TAMOP

6.1.3.A

mehnyakszOresi

Program megval6sitasaban,

-13/1-2013-0001

illetve

azonosft6

vastagbelszOresi

projektben 2 + 1 (2 iskola-ved6n6
kepzest es a kenetveteli

kOlonos tekintettel a TAMOP 6.1.3. A

jelO

programok)

-

reszvetel a kepzesen

Pilot

jeliegO

kiterjesztesenek

szOr6programok

tamogatasa

(ved6n6i

cfmO -

kiemelt

+ vezet6 ved6n6) ved6n6 vett reszt. Az elmeleti es kommunikaci6s

gyakorlatot

mindket kollegan6

sikeresen

teljesftette,

de a varosban

szOrest

jelenleg nem vegeznek.

A 2014 nyaran megtbrtent a jelentkezes
jelentkezett

a Ved6n6i Komplex "IRANYTU"

tovabbkepzesre.

5 kollegan6

a programra, amely jarasi szinten val6sult meg. A program 2014. november 6-an kezd6dbtt,

es 2015. januar 27-en fejez6dbtt
alapjan id6ben felismerjek
fejlesztest

igenyl6

szakintezmenyt

be. A program celja, hogy a teruleten dolgoz6 ved6n6k uj szemlelet

a pszichomotoros

gyermek

csaladjanak

fejl6desben
tudjanak

eszlelt zavarokat,

a

szuksegleteinek

elmaradast.
megfelel6

A specialis
szolgaltatast,

tanacsolni.

Az oktat6 ved6n6k tovabbkepzese

"UJ UTAKON" c[mmel Kaposvaron kerult megrendezesre

- 10.04. kbzbtt. A programon egy ved6n6 vett reszt, aki rendszeresen

2014.10.02.

vezeti a ved6n6 hallgat6k terUieti

gyakorlatat.

Az iskola ved6n6k

(2 f6) 2015. januar

12-t61 14-ig vettek

reszt az "UTITARS"

tovabbkepzesen,

Kaposvaron.

•

Szoptatasi

Vilaghet

megOnneplese,

a szoptatas

nepszerusitese,

a szoptatasi

kultura

visszaallitasa
2014-ben

a Szoptatasi

veget61 a szoptatas
programoknak,

a

Vilaghet
aranya

bababarat

mott6ja "Szoptatas

ismet

emelkedni

- egy eletre nyerhetsz vele!" A nyolcvanas

kezdett,

szuleszetek

letre

kbszbnhet6

jbttenek

es

ez a szoptatast
a

szoptatas

evek

nepszerOsft6

tamogat6

civil

kezdemenyezeseknek.
Domb6varon

negy kbrzetben

Gyerekhazban.
az

anyara

es

jatsz6sz6nyegen

a ved6n6k

Kbtetlen beszelgetes
csecsem6jere

kbzbsen

formajaban

gyakorolt

szerveztek

meg a rendezvenyt

folyt a tapasztalatcsere

el6nyeir61,

ved6

hatasar61.

a Biztos Kezdet

az anyatej aldasos hatasar61,
A

nagyobb

csecsem6k

elveztek egymas tarsasagat. A resztvev6k emleklapot vehettek at.

Tovabbi negy kbrzetben a ved6n6i tanacsad6ban
j61 ereztek magukat, kellemesen elbeszelgettek

kerult megszervezesre

a rendezveny.

A megjelentek

egymassal, megosztottak tapasztalataikat.
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a

•

Vedc5nc5k adminisztracios

terheinek

dokumentacio

oldhato meg

vezetesevel

A kollegan6k altalaban szamft6gepes
elkeszftesehez,
ingyenesen

all6

egeszeben

programok

nem valtotta

soran szamtalan problema ad6dott.

Domb6varon

a munkaltat6

biztositja

a Stefania

csbkkentve ez altai a ved6n6k adminisztraci6s

A korzetben

a ved6n6i

a ved6n6i

a jelentesek

hasznalatat.

dokumentaci6

dokumentaci6

Az

vezetesere,

vezetesehez,

terheit.

3 - 6 evesek

lako

programot

vezetesehez,

fel a nyomtatvanyok

nem alkalmasak

alkalmazasuk

•

amely ma mar csak az elektronikus

programot hasznalnak a dokumentaci6

de ez meg teljes

rendelkezesre

csokkentese,

vedc5nc5i gondozasaval

kapcsolatos

szakfelUgyelet

megvalosulasa

A szakfelugyeletre
dokumentaci6ja

8 kbrzetben

alapjan

vizsgalni,

alapjan, valamint jogszabalyok
sZOr6vizsgalatat,

8 teruleti

hogy a tbrvenyes

kerult

sor.

kepvisel6vel

A vizsgalat

celja:

el6re egyeztetett

csaladlatogatasat,

a

ved6oltasokkal

a gyermek

gondozasi

szerint vegzi a ved6n6 a kbrzetebe tartoz6 gyermekek

tanacsadasat,

veszelyeztetettek

ved6n6nel

terv

eletkorhoz kbtbtt

kapcsolatos

tajekoztatast,

megfelel6 gondozasat.

Az ellen6rzbtt dokumentaci6

eletkoronkent

veletlenszerOen kivalasztott 5 db. tbrzslap.

Az ellen6rzes eszkbze: helyszini ellen6rzes

Veszelyeztetett
hianyossag

gyermekek gondozasa soran, a ved6oltasok

nyilvantartasaval,

nem meruit tel. Egy ved6n6 eseteben eszleltuk,

szul6 igazolhat6
van). A vezetett

m6don tbrten6 ertesftese
egeszsegugyi

a ved60ltassal

dokumentaci6ban

jelentesevel

kapcsolatban

hogy nem minden esetben tbrtent meg a
kapcsolatban

lenyeges

(a kollegan6 jelenleg

hianyossagot

nem talaltunk.

gyeden

Az 5 eves

adatlap kitbltese altalaban rendben volt.
Ut6ellen6rzesre

2 kbrzetben kerult sor. Domb6varon minden tanacsad6 kapott vernyomasmer6t

gyermek

mandzsetta sorozattal.
Intezkedes:
betartasara,

az ellen6rzes

soran

felhivtuk

az egyseges dokumentumok

a kollegan6k

alkalmazasara

figyelmet

es vezetesere,

a jogszabalyi
a tajekoztatas

el6irasok

pontos

fontossagara,

a

sZOr6vizsgaiatok preciz vegzesere.
A jarasi vezet6 ved6n6 folyamatosan

motivalja a kollegan6it

a min6seg fejlesztese

erdekeben,

azert

hogy az el6frt tajekoztatas, a szOr6vizsgaiatok vegzese a m6dszertani ajanlasnak megfelel6en tbrtenjen.
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A vizsgalt

6voda

fogad66rajanak

mindegyikeben

kihelyezesre

ideje. A kollegan6k

kerult az 6vodat

tevekenyseguket

munkaterv alapjan vegzik, melyet a munkanapl6ban
szint megftelesehez

rendelkezesre

minden intezmenyben
Egeszsegnevelesi

az 6voda

vezet6jevel

dokumentalnak.

allt 100 %-ban. Az el6frt

megval6sultak.

ellat6 ved6n6

Jelentesi kotelezettseget

neve, elerhet6sege,
egyeztetett,

ervenyes

Az 5 eves kori adatlap a fej6desi

negyedevenkenti

tetvessegi

szUresek

hatarid6re minden kollegan6 teljesitette.

el6adasok szemelyi higiene, fogapolas, taplalkozas,

mozgas, emberi test felepitese,

egeszseges eletm6d, szenvedely betegsegek megel6zese temakorben voltak.
Az, intezmenyekr61 elmondhat6,
felszereltek.

A

vizesblokkok

hogy a csoportszobak
felujftasa

tobb

tagasak, vilagosak,

6vodaban

megtortent,

mozgasfejleszt6

a totes

tobb

jatekokkal

helyen

kerult

korszerUsftesre.

Domb6var varosban a jarvanyugyi
rendkfvuli jarvanyugyi

esemeny

helyzet 2014-ben es 2015-ben, jelentesem
nem volt. A fert6z6 megbetegedesek

szama 2014 evhez viszonyitva

emelkedett, a bejelentett esetszam a tavalyi evhez kepest haromszoros.
bejelentesi rendszer bevezetesenek
erkezett

bejelentes

intezetunkhoz.

2015-ben

Domb6var

varos

jarvanyos

teruleten

az elektronikus

halmoz6dasr61 nem

3 kozossegi

jarvanyugyi

hasmenessel jar6 tuneteket okoztak.

az influenza figyel6 szolgalat adatai alapjan, az influenza virus aktivitasa

DombOvari jaras teruleten az 5-7. heten haladta meg a jarvanyos
kozossegi

Az emelkedes

koszonhet6. 2014-ben fert6z6 megbetegedesek

esemenyt vizsgaltunk ki, amelyek Mnyassal,

A 2014.12015. evi szezonban

irasaig kedvez6en alakult,

el6fordulasat

kett6

esetben

kuszobot. Influenza megbetegedesek

regisztraltunk

(Szent

Lukacs

K6rhazban

es

Dobrokozon, az 6vodaban).
A Domb6vari jaras teruleten az influenza figyel6szolgalat
A szezonalis influenza ideje alatt (2014.40.
kijelolt haziorvosok

kereteben 4 Mziorvosi

hett61 2015.20.

az el6z6 het betegforgalmi

praxis mUkOdott kozre.

hetig) hetente jelentettek

adatait, valamint

az influenzaszerU

intezetunk fele a
megbetegedesek

szamat (ISZM).
A hetenkent

orvoshoz

fordul6k

unnepek miatt volt alacsonyabb.
szama

2014.

megbetegedesek

4.

hetet61

szama atlagban

1000 f6/het

volt. A betegforgalom

az 1. heten az

Az alabbi grafikonon lathatjuk, hogy az influenzaszerU megbetegedesek

kezdett

emelkedni.

A

domb6vari

jaras

teruleten

szama (morbiditas) az 5. hett61 meghaladta a jarvanykuszobot

az

influenzaszerU

100%000-t, az influenza

aktivitas a 200%000 -t, a magasnak min6sitett szintet nem erte el. A csucs a 6. Mten volt. A folyamat a
2015. ev 10. heteben csengett Ie.
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Az alabbi grafikonon az influenzaszerO megbetegedesek

osszehasonlft6

megbetegede~

teruleti morbiditasat tekinthetjuk

meg Tolna megyeben, jarasonkent.
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Az influenza szezonban

az influenzaszerO tunetekkel orvoshoz fordul6k szama osszesen a Domb6vari

jaras teruleten 409 fo volt. A legmagasabb

szamban a 35-59 eves korosztaly fordult orvoshoz, az esetek
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25,67 %-a, 105 f6. Ugyancsak
eves

korosztaly,

influenzaszeru

85 f6,

magasabb szamban fordult influenzaszeru

ami

tonetekkel

az esetek

20,78

%-a.

a 60 even felOliek (4,64%,

Alacsonyabb

tonetekkel orvoshoz a 10-14
szamban

fordultak

19 f6)). A 0-2 eves korcsoport

orvoshoz

erintettseg

is

alacsony volt (1,46%, 5 f6)
A figyel6szolgalat

ideje alatt "sentinel", mintavetelre kijel61t orvos nem dolgozott a jarasi intezet terOleten.

Az alapellatasban

dolgoz6 orvosok altai bekOld6tt mintakb61 a szezonban

egy esetben sem mutattak ki

influenza A vfrust.
Influenzaszeru

fels6 leg uti megbetegedes

Szinten fels6 leg uti megbetegedeses

halmoz6dast

a dobrokozi

6vodaban

jarvany erintette a k6rhaz kardiol6giai

jelentett

a haziorvos.

rehabilitaci6s

osztalyat (I/B

osztaly). A fekv6beteg ellat6 intezmeny altai bekOldott mintab61 egy esetben izolaltak az Influenza A (H3)
vfrust. A k6rhaz vezet6sege sajat hataskorben az osztalyon felveteli zarlatot es latogatasi tilalmat rendelt
el, k6rtermi izolaci6t biztosftottak.
Ebben a szezonban

is terftesmentesen

biztosftotta

az allam az 0lt6anyagot

azoknak,

alapbetegsegOk, terhesseg miatt vagy munkakorOk okan fokozottan veszelyeztetett

akik koruk,

kockazati csoportba

tartoztak, masreszt a kockazati csoportokba tartoz6kat a fert6zes atvitele reven veszelyeztet6

szemelyek

(egeszsegOgyi es szocialis intezmenyek dolgoz6i) voltak.
A Domb6vari

jarasban

rendelkezesOnkre.
valamivel

4600

adag

Az 0lt60rvosok

kevesebb,

terftesmentes

e vakcina

mint a 2013/2014-es

3 komponensb61

mennyisegnek

szezonban

all6

feln6ttkori

0lt6anyag

allt

70,95 %-at, 3264 adagot oltottak el, ez

eloltott

mennyiseg

(78,97 %-at, 3633 adagot

oltottak)
Az 0lt6anyag
vakcina

a 65 even felOlieknel kerOlt legmagasabb

szamban

65,81 %-a), majd ezt kovette a szfv-, errendszeri

felhasznalas

eloltasra (2148 adag, a felhasznalt

betegsegben

szenved6knel

az 0lt6anyag

(200 adag, 6,13%). Az egeszsegOgyi dolgoz6k koreben 6,00 %-ban kerOlt felhasznalasra

az influenza elleni 0lt6anyag, ami valamivel tobb, mint a tavalyi oltottsagi adat.
Az 20 adag, rendelkezesre

all6 gyerekkori

korig adhat6) rizik6csoportokba

influenza elleni 0lt6anyagot

tartoz6 gyermekeknel

(6 h6napos kort61 - 35 h6napos

a haziorvosok 65%-ban oltottak el.

A jarvanyOgyi szakterOlet egyik leggyakoribb feladata a hanyassal, hasmenessel jelentkez6
fert6zesek kivizsgalasa, terjedesenek

megakadalyozasa.

2014-ben

halmoz6dasr61

Domb6var

fert6z6 megbetegedesek

nem erkezett

bejelentes

un. enteralis

intezetonkhOz.

varas terOleten 3 kozossegi jarvanyugyi esemenyt vizsgaltunk ki, amelyek

hasmenessel

jar6 toneteket

okoztak. Mindharam

jarvanynal

a fert6zest okoz6 k6rokoz6

2015-ben
hanyassal,

kimutatasara

tortent mintavetel, az elvegzett laborat6riumi vizsgalatok ratavfrust igazoltak.
Az

egyik

rotavfrus

regisztraltuk.

jarvanyt

Az osztalyon

februar

h6napban

fert6zesnek

a Szent

kitett szemelyek
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osztalyan
12 f6 volt.

Tunetek: hasmenes (hig szeklet) 1-2 napig, laz (39°C), hanyas. Szeklet mikrobiol6giai laborat6riumi
vizsgalat 4 fonel tbrtent. 1 fa eseteben rotavfrus fertozbttseg igazol6dott a laborat6riumi vizsgalat soran,
3 fa eseteben negatfv lett a leoltas. Fertozo forras feltehetoen tonetmentes dolgoz6k vagy apoltak
lehettek, de a latogat6k szerepet sem zarhattuk ki. A k6rhaz vezetese sajat hataskbrben az osztalyra
felveteli zarlatot, az egesz intezmenyre vonatkoz6an latogatasi tilalmat rendelt el. A jarvany lezajlasa
utan megtbrtent a zar6fertotlenftes.
Marcius h6napban a Margareta Reformatus 6vodaban detektaltuk egy masik rotavfrus okozta jarvanyt.
Fertozesnek kitett szemelyek szama 134 fa volt. Betegek szama 8 fa volt, 3 fa gyermek k6rhazi apolasra
is szorult. Tunetek: hanyas, hasmenes, laz nem mindenkinel fordult elo. A gy6gyulas 3-4 napig tartott.
Mikrobiol6giai laborat6riumi vizsgalat 2 fonel tbrtent. 1 fa eseteben a rotavfrust igazolt a vizsgalat. A
k6rokoz6 feltehetoleg direkt es indirekt uton terjedt. Felulet-fertotleniteshez szeles spektrumu szerrel
rendelkezett az intezmeny. Felhfvtuk a figyelmet az egyeni vedoeszkbzbk hasznalatara es a zar6
fertotlenftes fontossagara.
Majus h6napban szinten a Szent Lukacs K6rhaz rehabilitaci6s osztalyan zajlott Ie rotavfrus altai okozott
jarvany. Fertozesnek kitett szemelyek szama 45 fa, a betegek szama 8 fa volt. Tunetek: 1-2 napig tart6
rossz kbzerzet, hanyas, gyakori, hfg szekletorftes, laz nem volt. Mikrobiol6giai laborat6riumi vizsgalat 2
fonel tbrtent. 1 fa eseteben a szeklet leoltas negativ lett, 1 fonel rotavfrust igazolt a vizsgalat. A k6rokoz6
feltehetoleg direkt es indirekt uton terjedt. A jarvany terjedesenek megakadalyozasara tbbb intezkedes is
tbrtent. Intezkedeseink a kbvetkezok voltak: a tonetes dolgoz6kat eltiltottuk a munkavegzestol, egyeni
vedoeszkbzbk hasznalatanak szorgalmazasa dolgoz6k es a betegek kbzbtt, higienes rendszabalyok
megszigoritasa, folyamatos fertotlenftes fenntartasa a jarvany ideje alatt, zar6fertotlenites hatekony
elvegzese.
Az enteralis bakterialis megbetegedesek

kbzul Salmonellosisban megbetegedettek szama 2014-ben 7

fa volt, 2015-ben jelentesem irasaig 1 fat jelentettek. A Campylobacteriosis megbetegedes 9 fat erintett a
varosban 2014-ben, 2015-ben szinten 1 fat jelentettek. A fertozo beteg szekletebol tenyesztett k6rokoz6
jelenletet igazol6, pozitiv lelet minden esetben rendelkezesre allt a jarvanyugyi

kivizsgalasok

vegrehajtasahoz. Salmonellosisban es Campylobacteriosban megbetegedett szemely kbrnyezeteben
jarvanyugyi megfigyeles ala helyezest nem kezdemenyeztonk, munkakbrtol val6 eltiltas nem volt. A
domb6vari lakosu, nyilvantartott paratyphus k6rokoz6 gazda 2014-ben elhalalozott.
Rotavirusos

gastroenteritis

(laborat6riumi vizsgalattal

igazoltan virusos

eredeto)

hasmenessel,

hanyassal jar6 fertozo megbetegedessel 10 szemelyt jelentettek be 2014-ben az egeszsegugyi
szolgaltat6k, 2015-ben 38 fat jelentettek. Az emelkedes oka a virus altai okozott jarvanyok megjelenese
a kbzbssegekben.
A bejelentett fertozo megbetegedesek kivizsgalasa 2014-ben es 2015-ben is maradektalanul megtbrtent.
Az altalanos es zar6 fertotlenitest az esetek legnagyobb reszeben az orvosok utmutatasa alapjan az
intezmenyek, illetve az erintett kbzbssegek elvegzik. A folyamatos fertotlenitesi munkalatokhoz igeny
eseten szakmai segftseget nyujtunk.
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3. Hepatitis fert6zessel
kr6nikus

Hepatitis

kornyezetben

bejelentett akut eset 2014 es 2015 evben nem volt Domb6var varosban. Ismert,

B virushordozast

detektaltunk,

ahol

a szukseges

jarvanyugyi

intezkedesek

a

megtortentek.

4. Veszettseg megbetegedessel

kapcsolatos

hat6sagi feladatok ellatasa pontosan szabalyozott,

eljarasi

rendje m6dszertani utmutat6kban deklaralt.
Veszettseg gyanus serulest, ahol az expozici6t okoz6 allat nem volt megfigyelheto

a domb6vari jarasban

az eszlelo orvosok jelentesei alapjan 2014.-ben osszesen 23 fa, ebbol Domb6var varosban 6 fa, 2015ben jelentesem
vedooltasi
tobbnyire

frasaig a jarasban osszesen

sorozatban

reszesftettek.

13 fa, ebbol Domb6var varosban 7 fa szenvedett

Tavalyi es targy evben is az oltand6knal

haziallat volt (ismeretlen,

gazdatlan

kutya illetve macska),

el, oket

a serulest okoz6 allat

ugyanakkor

egy-ketto

esetben

vadonelo allat (r6ka,) valamint ragcsal6 is szerepel a serUiest okoz6 allatok kozott.
Azon esetek szamar61 osztalyunk
serulesnel

a harapast

serUiesekkel

okoz6

kapcsolatos

nem rendelkezik atfog6 adattal, ahol a veszettseg

allat megfigyelesere

lehetoseg

eljarasokr61 sz616, az Orszagos

van. A veszettseg-fertozesre

Epidemiol6giai

frasaig osszesen

58, ebbol Domb6var

varosban

39 esetben

allatorvosi megfigyelest, valamennyi beteg a k6rhaz traumatol6giai

gyanus

Kozpont M6dszertani

alapjan ezen eseteket az eszlelo orvosnak a hat6sagi allatorvos fele kell jelezni.
jelentesem

fertozesre gyanus

Levele

2015-ben a jarasban

kezdemenyeztunk

szakrendelesen

hat6sagi

jelentkezett

ellatasra

serulesevel.
5.

Egyeb

fett6z6

baranyhimlovel

megbetegedesek

a

kovetkezok

voltak

domb6var

varosban:

25 fat, 2015-ben 126 fat, meningitis serosaval 1 fat (2015-ben),

2014.

Lyme-k6rral

evben

1 fat (2015-

ben) jelentettek osztalyunknak.
Eletkorhoz kototten kotelezo vedooltassal

megelozheto

fertozo megbetegedesek

kozul szamarkohoges,

mumpsz, r6zsahimlo, kanyar6, tetanusz nem fordult elo.
6. Kozossegben

ujonnan diagnosztizalt,

tavalyi ev folyaman

es jelentesem

Koch pozitivitast

frasaig 2015-ben.

mutato tbc-s megbetegedes

Ujonnan

diagnosztizalt

nem volt a

TBC megbetegedes

a

Domb6vari TUdogondoz6 eves jelentese szerint nem volt a vizsgalt idoszakban.
7. A fejtetvesseg
csaladok,

tovabbra

kis kozossegek

ossztarsadalmi
(tetoirt6szeres

is problem at jelent

eletviteli es szocialis

problemava

va It,

teruletunkon.

problemaib61 ad6d6 visszatero

tulmutat

kezeles, serke eltavolitasa)

illetekessegi

Osztalyunk

elsosorban

lehetosegein.

a szulo feladata,

szerint az esetek tulnyom6 tobbsege a "gondatlan szuloi" magatartasra
nem

dolgozik

Nepegeszsegugyi

egeszsegor

Osztaly egeszsegor

csaladok

latogatasahoz,

tetvessegi

vizsgalatokat

helyszinen,

munkatars,

2014

es

munkatarsanak

2015

evben

szemelyeben

a tetves szemelyek

kezelesehez.

a vedonoi

folyamatosan

vagy a tanacsad6ban

szolgalat
vegrehajtjak.

466-341

vegzi.

funkcional6

fertozesek

megoldasa

fejtetvesseg

kotelessege!

kezelese

Tapasztalataink

vezetheto vissza. Osztalyunkon

is

a

Szekszardi

Jarasi

kaptunk segitseget

Az oktatasi-

A vedonok
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es

ismetelten tetvesnek
tagjara kiterjed6en
felvilagositast

talalt gyermekeket
munkatarsaink

nyilvantartasba

vesszuk

es az otthonukban

lehet6seg szerint elvegzik a fejkezelest

a esalad minden

es megadjak

a szul6k reszere. A 2014 es 2015 ev kiemelt munkatervi feladatainak

a szukseges

megfelel6en

atfog6

6vodai es altalanos iskolai tetvessegi sZOr6vizsgaiatokat szerveztunk es hajtottunk vegre.
2014 evben Domb6var
ved6n6k

varosban

es az iskolaorvos

altalanos

iskolakban

vizsgalatara
g6egyanus

2,13

69 egysegben

kbzremOkbdesevel.

A fejtetvesseg

% volt. 2015. evben jelentesem

kerUit sor. A fejtetvesseg

merteke az 6vodakban

33,33 % volt.

esaladoknal

7774 szemely vizsgalatara

A szamadatok

merteke
irasaig

kerult sor az ANTSZ,

az 6vodakban

45 egysegben

3,94 %, az

6206

1,46 %, az altalanos iskolakban

azt mutatjak,

a

hogy a tetvesseg

szemely
1,71 %, a

merteke 2015

evben javul6 tendeneiat mutat, ugyanakkor teli id6szak adatai meg nem szerepelnek a jelentesben.
8. Az eletkorhoz
kampanyoltasok

2014. evben

kotott ved6oltasok

teljesitese

illetekessegi

teruletunkbn

folyamatos

oltasok es a

teljesftese tekinteteben igen magas (99%), vagy a feletti.

Domb6var

kampanyolt6kbrnel,

varosban

7 olt6kbrnel,

3 kampanyolt6kbrnel,

1 olt6helynel vegeztunk ellen6rzeseket

a vakeinat tarol6 egeszsegugyi

szolgaltat6knal

2015. evben

3 olt6kbrnel,

3

az eves kiemelt munkatervi feladat reszekent

a hut61anc biztositasanak

ellen6rzese

eeljab61 es a

ved60ltasi tevekenyseg felugyelete kereteben.
Ellen6rzesek

tapasztalata

alapjan

elmondhat6,

hogy

Domb6var

varosban

az olt6anyagok

kbrulmenyei megfe:eI6ek. Az olt6anyag tarolas soran a hOt6szekrenyek hOmersekletenek
es dokumentalast
aramtalanftas
ved6n6k

megfelel6en vegzik. A hOt6szekrenyeknei

elkerulese erdekeben. A nepegeszsegugyi

, de esetenkent

az olt6orvosok

szallftas soran h6fok monitorozas
szur6pr6baszerOen
nyomtatvanyban
megegyeznek.

osztalyt61 az olt6anyag szallftasat tbbbnyire a
hOt6taska es jegakku

nem tbrtenik. A ved6n6k az oltasokat megfelel6en
alapjan a havi oltasi jelentes

vezetett oltasi adatok es a gyermekegeszsegugyi
Domb6var

varosban

monitorozasat

a tajekoztat6 tablak ki vannak fUggesztve az

is vegzik. A szallftashoz

elvegzett ellen6rzesek

tarolasi

biztosftott. A

dokumentaljak.

adatai, a ved60ltas

tbrzslapon

A

kimutatas

vezetett oltasok adatai

2014 es 2015 evben hOt61ane megszakadasar61

osztalyunkhoz

bejelentes nem erkezett.
A ved6n6i

jelentesek

alapbetegsege

alapjan

miatt, szakorvosi

Domb6var
velemeny

varosban

tart6s

ved60ltas

alapjan kapott felmentest

elmaradas

nines,

az egeszsegugyi

1 gyermek

hat6sagt61 az

eletkorhoz kbtbtten kbtelez6 ved60ltas beadasa a161..

2014.

evben

kiemelt

munkatervi

feladat

kereteben

egeszsegLigyi textilia mosasa, csereje rendszerenek
praxisban
hianyossag

megtbrtent

az ellen6rzes,

kerult megallapitasra,

mosasi teehnol6giaval

elvegeztuk

a

ellen6rzeset.

szam szerint 12 egysegben.

haziorvosi

rendel6kben

az

Domb6var varosban valamennyi

Komplex ellen6rzes

kereteben tbbb

melyek a kbvetkez6k voltk: orvosi textflia mosasat termodezinfekei6s

60°C-on, altalanos mos6porral vegeztek. A higienes kezmosas,
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feltetelei nem, vagy reszben voltak biztosftva, kezfert6tlenft6 szer nem volt kihelyezve az ellen6rzes
id6pontjaban, a keztbrleshez, kezszarftashoz textiltbrblkbz6 volt kihelyezve, melyet naponta 1X
csereltek. A feiOIetfert6tlenfteshez es a fert6tlenft6 takarftashoz szeles hatasspektrumu, OTH altai
engedelyezett fert6tlenft6szert illetve tisztit6-fert6tlenft6szer nem allt rendelkezesre, az ellen6rzes
id6pontjaban csupan Domestos es FI6raszept volt. Takarftashoz csak egy osztatu vOdbr es mop allt
rendelkezesre, nem voltak biztosftva a ketedenyes m6dszerrel tbrten6 takarftas feltetelei, valamint
fert6tlenft6 hatasu tisztft6szer sem volt biztosftott. A rendelesi id6 kifrasa az informaci6s tablan nem
egyezett meg a mOkbdesi engedelyben engedelyezett rendelesi id6vel. Felsz6lft6 vegzest 8 esetben
hoztunk a hianyossagok felszamolasara. A hianyossagokat a Szolgaltat6k minden esetben hatarid6re
p6toltak.
2015 evben

kiemelt munkatervi feladat reszekent a bentlakasos

szocialis

otthonokban

atfog6

kbzegeszsegOgyi ellen6rzest es felmerest vegeztonk az alap- es szakapolasi feladatokat ellatasa
vonatkozasaban. Jelentesem frasaig Domb6var varosban a 3 bentlakasos otthonb61 2 egyseg
kbzegeszsegOgyiellen6rzese es felmerese tbrtent meg (Tamasz es Platan Otthon). Az ellen6rzes soran
tbbb kbzegeszsegOgyihianyossag kerOltmegallapftasra.

•

Az orvosi szobaban, amely egyben iroda is a hideg-melegvizes kezmosasi lehet6seg, a higienes
kezfert6tlenftesi lehet6seg nem volt biztosftva.

•

A tet6 evek 6ta beazik, tbbb helyen beazas nyomai lathat6k (f6n6veri szoba, folyos6k, vegyi
raktar, n6i bltbz6nel a lepcs6feljar6nal).

•

A falak koszosak, repedezettek voltak (n6i bltbz6, lepcs6feljar6, ami az bltbz6hbz vezet,
folyos6k, folyos6n lev6 kezmos6nal, gondozottak szobaja - kiveve a kett6 felujftott szobat).
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Domb6var varosban 2014 evben 1 kazerdekO bejelentes volt. Maganszemely
szomszedsagaban

leva tarsas lak6ingatlanon

alapjan a panaszbejelenteset

patkanyok szaporodtak

nem talaltuk megalapozottnak,

talaltunk. Ugyanakkor felhfvtuk a figyelmet, hogy jogszabalyi
vagy

epulet

tulajdonosa

egeszsegugyi

(berI6je,

kartev6k

hasznal6ja,

megtelepedesenek

hogy a

el. Az elvegzett helyszini szemle

patkanyok jelenletere

utal6 jeleket

nem

el6irasok alapjan az irtasr61 erintett terulet

kezeI6je),

es

tett bejelentest,

fenntart6ja

elszaporodasanak

kateles

gondoskodni.

megakadalyozasar61,

Az

artalmuk

megel6zeser61, tavaltartasukr61, rendszeres irtasukr61 gondoskodni kell.
2015. evben 2 kazerdekO bejelentes
Erzsebet

6vodaban

gyermek

pizsamajat

megalapozottnak

•

ragcsal6k
es

volt. Az egyik esetben

(eger) jelenletet

az agynemOjet.

haziorvost61 erkezett a jelzes,

tapasztaltak

Az

elvegzett

talaltuk valamint az alabbi hianyossagok

a szul6k,

helyszfni

hogy az

az eger megragta

vizsgalat

is megallapftasra

alapjan

az egyik

a bejelentest

kerultek.

Nem tudtak bemutatni a kihelyezett csaletkekr61, a fogyasra vonatkoz6 napi ellen6rzes
eredmenyenek

A hianyossagok

dokumentaci6jat.

felszamolasara

es a fert6tlenites

ut6ellen6rzes a hianyossagok felszamolasat

elvegzesere

hatarozatban

intezkedtunk.

Az elvegzett

igazolta.

A masik esetben maganszemelyt61 erkezett a jelzes, hogy a Teleki utcaban, a csaladi hazas avezetben
az egyik lak6ingatlanon
helyszini vizsgalatot

a varosuzemeltetesi

alapjan a bejelenteset
felhalmozva.

nagy mennyisegO hulladek van felhalmozva

megalapozottnak

iroda munkatarsaival

egyutt vegeztuk el. A helyszini szemle

talaltuk, az udvaron nagyon nagy mennyisegben

Fem hulladek, serpeny6k, kerekpar abroncsok, kerekpargumik,

hulladek, mOanyag flakonok, egyeb hasznalati targyak, (fUrd6kad,
attettunk

a

az udvaron es a lakasban is. A

hulladek

tarolas

felteteleinek

el6irasara

we

hataskarrel

volt hulladek

hOt6szekreny, mos6gep, fa

csesze) femhord6 stb. Az ugyet
rendelkez6

Domb6var

Varos

Onkormanyzatahoz.

Elelmezes-,

es taplalkozas-egeszsegugyi

tevekenysegunkben

a taplalkozas-egeszsegOgyi

tevekenyseg, valamint a megel6z6, szakhat6sagi jel/egO tevekenysegek

dominalnak.

el/en6rz6

2015 aprilisaig egy

felugyel6 latta el a Domb6vari Jaras es a Tamasi Jaras egesz teruleten az ellen6rzesi feladatokat ezert a
terulet atellen6rzattsege

es felugyelete

Domb6vari Jaras teruleten
egeszsegugyi

szakterulet

folyamatosan

erzekelhet6.

nem volt 100%-os.

1 f6 kazegeszsegugyi
egyuttes felugyelete,

felugyel6re

J6kai u. 18. Telefon:

harul e szakterulet,

fgy a halmozott
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2015. szeptember 1-t61 hatalyba lepett a kbzetkeztetest szabalyoz6, a kbzetkeztetesre vonatkoz6
taplalkozas-egeszsegugyi el6frasokr61sz61637/2014. (IV.30.) EMMI rendelet.
Konyhak ellen6rzesere etlapelernzeseket a TMK GyamOgyi es IgazsagOgyi F60sztalya keresere
vegez Osztalyunk, f61egaz id6seket ellat6 szocialis etkeztetes eseteben, valamint a gyermekelelmezes
teruleten. A rendelet szeptemberi hatalybalepese 6ta a Tolna Megyei Kormanyhivatal Gyamugyi es
Igazsagugyi F60sztalya megkeresese alapjan az Aranysziget Id6sek Otthona, valamint a bblcs6de
f6z6konyhajan tartottunk kbzegeszsegugyi, kemiai biztonsagi es taplalkozas- egeszsegugyi ellen6rzest.
Az ellen6rzest kbvet6 vizsgalatok az iratbemutatast kbvet6en jelenleg meg folyamatban vannak, azok az
anyag kiszabatok mennyisegi ellen6rzesere, az el6frt, illetve tiltott alapanyagok megletere es az
etlapertekelesre szorftkoznak, mert egyreszt a human er6forras kapacitas folyamatosan hianyos,
masreszt

Osztalyunknal

nincs

dietetikus

vegzettsegO felugyel6.

Az

uj,

elektronikus

alapu

tapanyagszamft6 programok rendkfvuli mennyisegO alapadat (alapanyagok, recepturak) gepi bevitelet
igenylik, mert az egyes programokkal (mint pI. a Nutricomp, Wan-Menza stb) vegzett szamftasok
eredmenyei mas programmal nem ellen6rizhet6ek.
A hatalyba lepett rendelet el6frja, hogy a kbzetkeztet6 nyersanyag- kiszabati [vet kbteles vezetni,
valamint tajekoztatasi kbtelezettsege van a fogyaszt6 fele. (Az etlapon fel kell tuntetni a szamftott
energia, zsfr, telftett zsfrsav, feherje, szenhidrat tartalmat es az allergen bsszetev6ket.) Tovabba a
rendelet meghatarozza a kbzetkeztetesben dolgoz6k kepzettsegi felteteleit es kbtelez6ve teszi a dietas

.

etkeztetes biztosftasat is, mely a bblcs6dei konyhan megoldott. Feln6tt dietas etkeztetesben az
ARANYSZIGET Id6sek Otthonaban cukorbeteg, epekfmel6 es tejmentes dieta biztosftott, glutenmentes
dietara igeny nem erkezett. A varosban teljes kbrO dieta biztosftasara megfelel6 m6don a Szent Lukacs
K6rhaz f6zbkonyhajan van lehet6seg, melynek ellen6rzeset november h6napra utemeztuk.

Domb6varon 2014-ben 39 megkeresest alapjan 30 bejelentes- vagy mOkbdesi engedelykbteles
egysegben tartottunk kbzegeszsegugyi, kemiai biztonsagi targyu, valamint a nemdohanyz6k vedelmenek
betartottsagara vonatkoz6 helyszfni szemlet, 2 esetben atmeneti felfUggesztest kbvet6en ut6ellen6rzes
alapjan mar a megfelel6segr61tajekoztattuk az engedelyez6 hat6sagot. Munkaid6n kfvuli, tarshat6sagi
kbzbs

ellen6rzest

kbvet6en

a

feltart

kbzegeszsegugyi

es

kemiai

biztonsagi

hianyossagok

megszuntetesere 1 esetben vegzest adtunk ki, egy tovabbi egysegben a higienes hianyossagok miatt a
tevekenyseget ideiglenesen, hatarozati uton felfUggesztettuk.
Ez evben 2015. 10. 31-ig a szakteruleten 26 bejelentes- vagy mOkbdesi engedelykbteles egysegben
tartottunk

ellen6rzest,

ugyancsak

a

kbzegeszsegugyi,

kemiai

biztonsagi

targyu,

valamint

a

nemdohanyz6k vedelmenek betartottsagara vonatkoz6 szempontok alapjan. A szakteruleten az el6z6
evhez kepest el6relepest tapasztaltunk a jogszabalyi el6frasok betartasaban, kedvez6 fejlemeny, hogy
pI. a kezd6 vallalkoz6k el6zetesen tajekoz6dnak a kbzegeszsegugyi kbvetelmenyekrbl, az egyes
jogszabalyi el6frasok valtozasair61. A veszelyes hatasu anyagokkal/keverekekkel vegzett tevekenyseg
elektronikus bejelentese a kezdeti nehezsegeket kbvet6en gbrdulekenyebben megy, e targyban
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osszesen 47 esetben kuldtonk el6zetes [rasos tajekoztatast, vagy adtunk szemelyesen tanacsot az
erdekl6d6knek.

- A nemdohanyz6k vedelmer61sz616torveny be nem tartasaval kapcsolatban 1 db vendeglat6 egysegre
vonatkoz6 kozerdekO bejelentes erkezett, a helyszfni szemle soran szabalyszegest nem tapasztaltunk,
intezkedesre nem volt szukseg.
Videki f6z6konyhar61 Domb6varra szallftassal, es a min6seggel kapcsolatos nevtelen bejelentes
kivizsgalasa soran kozegeszsegugyi hianyossagot, kozetkeztet6i mulasztast nem allapitottunk meg, a
bejelentest nem talaltuk megalapozottnak.

Az OTH altai kozpontilag meghatarozott kiemelt munkatervi feladatokat 2014-ben a kapacitashiany
ellenere sikerult maradektalanul teljesiteni, illetve azok a targyevben id6aranyosan teljesultek. 2014-ben
testepit6 anyagok, valamint EU-n kfvuli kozmetikai termekek forgalmazasanak, megfelel6segenek
ellen6rzesere kerult sor, tovabba kozmetikumok jeloleset, kulonleges taplalkozasi celu elelmiszereket
ellen6riztonk. Forgalomb61kivonasra, hatarertek tUliepesre nem volt pelda.
2015-ben 3 egysegben a cumik, cuclik forgalmazasi felteteleit es min6~eget, 1 egysegben az iskolai bufe
arukinalatanak osszetetelet, forgalmazott elelmiszerek cukortartalmanak meghatarozasat (1 mintazott
termek), a kozmetikai gyart6helyeket (1 egyseg) es termekeket (2 termek), valamint a gyartas higienes
felteteleit (2 db felulettisztasagi minta) ellen6riztuk. A termekek laborat6riumi vizsgalati eredmenyei
megfelel6ek voltak, 2 db felulet-tisztasagi minta eredmenyer61 meg nem erkezett eredmenykozles. Egy
E-vitamin tartalmu keszftmeny mintazasanak el6keszitese folyamatban van.

Domb6varon az Aranysziget Id6sek Otthona, valamint a bolcs6de f6z6konyhajan tartottunk ellen6rzest.
Mindket egyseg ellen6rzeset kovet6en Osztalyunkon bemutattak az ellen6rzes idejen nem teljes (3 heti)
etlapsorokat. Az Aranysziget Id6sek Otthona uzemeltet6je felhivasunkra a jegyz6konyvben foglaltakra
nyilatkozott, intezkedesere nem kerult sor. A bemutatott etlapok, anyag kiszabatok megfelel6segenek
elemzese folyamatban van.

Domb6varon 2014-ben 1 gombamergezesi eset tortent, melyben 7 f6 enyhe tunetekkel betegedett meg,
ezt

maganhaztartasban

sajat szedesO gomba okozta.

Elmondasuk

szerint 6zlab-

es

nagy

tusk6gombab61 keszult etelt ettek, a kivizsgalast kovet6en a k6rhazb61tavoztak. A kivizsgalas soran a
laborat6rium a mintab61vilagit6 tolcsergombat mutatott ki.
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Domb6varon a sajat szedesU gombat min6sit6 gombavizsgal6
EI6z6ekben a maganpiae uzemeltet6jenek
eseten kbtelez6 gombavizsgal6
Osztalyunk

munkatarsainak

nemdoMnyz6k
el6frasok

jeleztuk, hogy a gyUjtbtt gombat forgalmaz6 arusok fogadasa

alkalmazasa.

az elelmezes-egeszsegugy

szakteruleten

tartott ellen6rzesei

vedelmer61 sz616 tbrvenyben foglaltak betartasanak ellen6rzesere

ellen6rzesere

is. Ellen6rzeseink

erinti a kbzegeszsegugyet
megoldasa;

mUkbdeser61 tovabbra sines tudomasunk.

saran jellemz6en

es ezek is hamar orvosolhat6k

rovar- ragesaI6irtas),

alapu tevekenyseg-bejelentes,

nagyobb

a felmerul6

kemiai koekazatertekeles

hianyossagok

kisebbik resze
hulladekszallftas

erint6 hianyossag

elkeszittetese,

a

es a kemiai biztonsagi

(uj uzletben kommunalis

reszuk kemiai biztonsagot

kitterjedtek

(elektronikus

megfelel6 biztonsagi adatlapok

beszerzese.).

Domb6vari

jarasban

kbzegeszsegugyi,

mUkbd6

speeialis

intezmenyekben

ifjusag-higienes

a

kbzegeszsegugyi

el6irasok,

valamint

ellen6rzeseket

a nem dohanyz6k

az

altalanos

vedelmevel

es a

ellen6rzeset,

2014-

kemiai biztonsagr61 sz616 tbrveny betartasaval kapesolatosan vegeztuk.
1.) Kiemelt munkatervi feladat kereteben elvegeztuk

a taborok kbzegeszsegugyi

ben Domb6var varosban 4 tabor, 2015-ben 3 tabor kerult bejelentesre
tabor rendelkezik (Gunaras). Az ellen6rzesek

saran tbbb kbzegeszsegugyi

kerult. Gunarason mUkbd6 tabor vonatkozasaban
•

EIs6segelynyujt6

felszerelest,

els6segelynyujt6

vegzettseggel

az alabbi hianyossagok

dobozt

nem

tudtak

•

Kommunalis hulladek elszallftasara

•

A veszelyes

vonatkoz6 megallapodast,

anyagok es keszftmenyek
(tevekenyseg

felhasznalasa

bejelentese

elemzest, biztonsagi adatlapokat)

Szakkepzett, els6segelynyujt6

1

kerultek megallapftasra:
valamint

a

szakkepzett,

rendelkez6 szemely kepesftesi dokumentaci6jat.

Negativ iv6vfz vizsgalati eredmenyt nem tudtak bemutatni.

•

Szallashellyel

hianyossag is megallapftasra

bemutatni,

•

dokumentaci6kat

Osztalyunkhoz.

az ANTSZ

szerz6dest nem tudtak bemutatni.

vonatkozasaban

a jogszabalyban

el6irt

I. foku hat6saga fele, kemiai koekazat

nem tudtak bemutatni.

vegzettseggel

rendelkez6 szemely kepesftesi dokumentaci6jat

az

ellen6rzes id6pontjaban nem tudtak bemutatni.
•

A taborozasban

resztvev6

gyermekek

vonatkozasaban

a szul6i

nyilatkozatokat

bemutatni az ellen6rzes id6pontjaban.
Felsz6lft6 vegzesben intezkedtunk a hianyossagok

felszamolasara.
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nem tudtak

A Caritas napkozis tabor vonatkozasaban
earitas

tevekenyseg

kereteben,

problemanak

onkent

jelentkezo

latjuk, hogy a taboroz6 gyerekek etkeztetese,

esaladoknal

tortenik,

jogszabalyi

hatterrel

nem

rendelkezunk ennek megakadalyozasara

2.) Kiemelt munkatervi feladat volt 2015-ben

kozegeszsegugyi ellenorzese es

a kolh~giumok

felmerese. Az elvegzett ellenorzesek alapjan tbbb hianyossag is megallapitasra

kerult.

Az

hianyossagok

Apaezai

Csere

Janos

Szakkozepiskola

Kollegiumaban

az

alabbi

kerultek

megallapitasra.
•

Az uj reszen

valamennyi

elhasznal6dottak,
•

helyisegnel

vizes

blokk,

folyos6)

a falak

koszosak,

tisztasagi festes szukseges.

A regi resz nagymertekben
valamennyi

(lak6szoba,

helyisegben

leamortizal6dott.

Falak koszosak,

nagyfoku

(folyos6k, hal6k, vizes blokk). Valamennyi

lathat6ak, nagyobb mertekben tapasztalhat6

a vakolathiany

repedesek

helyisegben

a konditeremben,

lathat6k

vakolathianyok

1-1 lak6szobaban

es a vizes blokkban.
•

Vizes szerelvenyek (radiatorok) rozsdasak, festek hianyosak.

•

Nyilaszar6k (ajt6, ablak) festekhianyosak,

•

Lak6szobakban

a meleg

padozat

kopottak, vetemedettek.

(hagyomanyos

parketta)

kopott,

hezagok

lathat6ak,

nem

resmentes.
•

A foldszinti egyik lak6szobaban,

•

A veszelyes

anyagok

korben vizesedes lathat6.

es keszftmenyek

tekinteteben

az ellenorzes

idopontjaban

nem tudtak

bemutatni a bejelentest, a biztonsagi adatlapokat, es a kemiai koekazat ertekelest.

•

Az elsosegelynyujt6

doboz,

felszereles

hianyos,

az ellenorzes

idopontjaban

nem volt bor

fertotlen itoszer.
•

Szintenkent,

a folyos6kon

a labazatnal

(olajlabazat)

tobb helyen kisebb es nagyobb feluletO

vakolat hiany van.
•

A esoportos

vizes

blokkoknal

megfelelo

nagysagrendben

es

meretben

nines

megfelelo

termeszetes szellozes kiepftve (4 keramiaraes van).
•

Zuhanyallasokat

•

Fiu reszen a vizes blokknal
rozsdasodnak,

elvalaszt6 valaszfalr61 pereg a festek, igy nehezen tisztithat6, fertotlenitheto.
a WC tartalyok

a mennyezeten

nagyfeluleten

kivetelre kerult (szetkorhadt) vakolathiany
•

nagymertekben

amortizal6dtak,

nagy felUleten

leazas nyomai lathat6k. Az egyik blokknal az ajt6

lathat6az ajt6 teljes mereteben.

Rovar, ragesal6irtasi szerzOdest az ellenorzes idopontjaban

nem tudtak bemutatni (az iskolaban

fozokonyha mQkodik).
A jegyzokonyvet

nyilatkozattetelre

megkuldtuk

a fenntart6nak,

mQkodtetonek,

hat6sagi

folyamatban.
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intezkedes

3.} A TMK GyamLigyi es IgazsagLigyi Foosztalyanak megkeresesere Domb6var

vonatkozasaban

ellen6rzest vegeztunk 2014 es 2015-ben is a bbles6deben. Az ellen6rzes saran az alabbi hianyossagok
kerultek megallapitasra:
•

Az

egyik

szemelyzeti

fert6tlenftese
•

a esempe

hianyzik,

tbbb

esempe

levalt,

igy takarftasa,

nem biztosfthat6.

Az egyik esoportszobaban
hezagmentes,

•

WC-ben

a padozat lin61eum borftasu, amely nehol felszakadozott,

nem

igy nehezen tisztfthat6, fert6tlenfthet6.

Az egyik esoportszobahoz

tartoz6 gyermekbltbz6

egyenletes, kopott, felszakadozott,

szekrenyeinek

ajtajan a felulet nem

hatekony fert6tlenftes nem biztosfthat6.

4.} Panasz- iIIetve kozerdeku bejelentesek tekinteteben

2 6voda

esetben

erkezett

kbzerdekO

bejelentes osztalyunkhoz.
Az

Erzsebet

6vodaval

kapesolatban

erkezett

panaszt

a jarvanyugyi

szakterulet

beszamol6janal

ismertettem.
A masik kbzerdekO bejelentes maganszemelyt61, nevtelenul erkezett e-mailen a Szazszorszep

6vodaval

kapesolatban.
A panaszos leveleben el6adta, hogy a "dolgoz6knak

a nines biztositva'a

joga, nines megfelel6 meretO es zarhat6 bltbz6szekreny.
kiadasa sem megfeleI6".

A "munkabiztonsagi

Ezen kbzerdekO panasz bejelentes eseteben

meg, ezert az ugyet az illetekesseggel

rendelkez6

megfelel6 munkavegzeshez

bltbzet" (papues, kbpeny)

hataskbrbm

TMK Munkavedelmi

val6

hianyat allapitottam

es Munkaugyi

Szakigazgatasi

Szervehez attettem.
A panaszos tovabba el6adta, hogy a "dolgoz6k .... WC-re jarasa nem megoldott a munkaid6 alatt, a rossz
szemelyi
tisztalkod6

beosztasnak
szerek)

kbszbnhet6en.

az intezmenyben,

Az 6voda

nem biztosft megfelel6

ezert gyakoriak

a fert6zeses

ellen6rzes alapjan hat6sagi intezkedest igenyl6 kbzegeszsegugyi

2009 vegen az iv6viz min6segenek

higeniai

megbetegedesek".

hianyossagot

ellen6rzeser61 sz616 jogszabaly

eszkbzbket

(tisztft6,

Az elvegzett

nem tapasztaltunk.

hataskbrunket

erint6 megvaltozasa

3

miatt a Domb6vari Jarasi Hivatal Nepegeszsegugyi

Osztalya az 1000 m /nap-nal kisebb kapacitasu es

5000 f6nel kevesebb alland6 nepesseget ellat6 vizellat6 rendszerek hat6sagi felugyeletet

latja el, igy a

yaros teruleten Osztalyunk hataskbrebe 2 uzemi iv6viz szolgaltat6 felugyelete tartozik (Domb6vari Szent
Lukacs K6rhaz, MAv vizmO).
Domb6var varas vizellatasanak

hat6sagi felugyeletet

F60sztalya latja el. A varas iv6vfzellatasaval

a Tolna Megyei Kormanyhivatal

Nepegeszsegugyi

bsszefUgg6, lakossagt61 erkez6 jelzeseket,
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bejelenteseket

Osztalyunk

munkatarsai

az esetleg szukseges

tovabbftjak

mind a szolgaltat6,

intezkedesek

megtetele erdekeben azonnal, egyidejOleg

mind pedig a hat6sagi felugyeletet

ellat6 Nepegeszsegugyi

F60sztaly

szamara.
Vizmin6seggel

kapcsolatos

tevekenysegevel

kapcsolatban az el6z6 beszamol6 6ta eltelt id6szakban nem erkezett. A szolgaltat6k az

un.

"bnkontroll"

engedelyben

lakossagi

vfzvizsgalati

bejelentes

eredmenyeket

rendszeresen,

rbgzftett utemterv alapjan vegeztettek.

eseten a tett intezkedesekr61 folyamatosan
A k6rhazi vizmu ellen6rzese
kbtelezettsegeinek
ellen6rzese

utemezes

szerint

felugyelt

2 uzemi iv6vfz szolgaltat6

vfzmOvenkent

a

tajekoztatjak

atmeneti iv6vfzellatas biztosftasanak

idejen megtortent,

h6napban

elrendelesere

a szolgaltat6

MAv

esedekes.

aktualis jelentesi
Intezmenyi VfzmO

Az uzemi vfzmOvek vonatkozasaban

nem kerult sor.

A Domb6vari Szent Lukacs K6rhaz uzemi vfzmOvenek palyazati forrasu rekonstrukci6ja
es vfzjogi letesftesi engedelyezes
berendezesek

telepftese,

alapjan a tervezett letesftmenyek

a vfzkezel6

uzemeltetesi

Osztalyunkat.

eleget tesz, intezkedes nem volt szukseges. A
november

vfzjogi

A vizsgalati eredmenyekr61, valamint kifogasoltsag

a jelenteskeszites

folyamatosan

az altalunk

rendszer pr6bauzemehez

elkeszultek,

soran az epftesi-

megtbrtent a vfzkezel6

a kivitelez6 kerese alapjan hatarozati

uton hozzajarulast adtunk, a pr6bauzem jelenleg folyamatban van.

A Domb6vari Gunaras Gy6gyfUrd6 es Idegenforgalmi
medencek

uzemeltek.

vizsgalatokb61

Az uzemeltet6

megallapfthat6,

hogy

altai folyamatosan
a fedett

fordult

e16, az uzemvitel

bnkontrolleredmenyek
mennyisegenek

alapjan

bnellen6rz6,

rendszerben

a bakteriol6giai

kifogasoltsag

hasonl6,

a szukseges

vegeztetett

fOrd6 tbltb-urft6

valamint a szezonalis uzemeltetesO medenceknel
mertekben

Zrt. teruleten az el6z6 jelentes idejen meglev6

altalaban

megfelel6

beavatkozasokat

uzemel6

medenceinel,

mutat.

Az kifogasolt

vegrehajtotta,

nbvelesevel, valamint a takarftasi fegyelem folyamatos felugyeletevel

parameterek hatarerteken tartasat folyamatosan

hat6sagi

az el6z6 evihez hasonl6

tendenciat

az uzemeltet6

valamint

a p6tvfz

ertek el. A kemiai

prioritaskent kezelik, vegyszer tuladagolas

miatt nehany

esetben fordult el6 hatarertek feletti kl6r es alumfnium megjelenese a vfzben.
A hat6sagi mintavetelek
felfOggesztesere
gyermek-,

eredmenyei

alapjan az el6z6 jelenteskeszftes

egy esetben kerult sor bakteriol6giai

es szauna usz6medence

kifogasoltsag

hatarozati uton felfOggesztesre

tblt6-urft6 rendszerO medence fokozott fert6tlenft6szeres
min6sftesO

vfzminta

hatarid6re vegrehajtott.
nepegeszsegugyi

bemutatasaig,

melyet

6ta medencek

mOkbdesenek

miatt, 2015 juniusaban
kerult, ugyanezen

hatarozatban

altali, valamint

az uzemeltet6

ellen6rzes) egyeb kbzegeszsegugyi

osztalyunk

eredmenyes

beavatkozasokat

altai egy szezon

hianyossag nem meruit tel.

J6kai u. 18. Telefon:

(3674)

466-341

kbvet6en
soran (egy

el6tti es egy szezon
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alatti

A fOrd6 mOkbdtetesi kbrulmenyeivel

kapcsolatban

azonban

harom, reszben kbzegeszsegugyi

targyu

kbzerdekO bejelentes erkezett osztalyunkhoz:
- Juniusban

a "Gyermeknap

hasznalatara

Gunarasban"

vonatkoz6

nevtelen

kbzerdekO

kbvet6en az uzemeltet6 nyilatkozatot
kbzegeszsegugyi

arra,

rendezvenyek

kapcsan a medencefelugyeletre,

bejelentes

kbvet6en

az uzemeltet6

hogy a fOrd6 teruleten
idejen fokozottan

medencefelugyeleti

rend

a

vegzesunket

(kbzbssegi-,

egyidejO

jeliegO mulasztas nem

tbrtent egyeztetes

az uzemeltetesi

medencek

indult eljarasban

hogy kbzegeszsegugyi

egyeb

a medencek

foglaltak, valamint az egysegben tartott

kepvisel6jevel

tartott

ugyeljenek

es

alapjan

tett. A nyilatkozatban

ellen6rizes alapjan megallapftottuk,

volt. Az ellen6rzest
figyelmet

rendezveny

sport-

szabalyzatban

soran felhfvtuk

es kulturalis

a

jellegO)

rbgzftett uzemvitelre,

terhelhet6segere

vonatkoz6

a

el6frasok

betartasara.
- Augusztus

es szeptember

h6napban a fOrd6 uzemeltetesevel

Hotel vendegeit61 a fOrd6 uzemeltetesevel
illetve kulteri ul6medence vfzmin6segere
1.

Bejelentes

alapjan

reszlegeben
illetve

tartott

ujonnan

helyszfni

vfzjogi

akkreditalt

medencek

azonnali

(200.000

megfizette. A vfzjogi engedelyezes
miatt az ugy tovabbi

ut6ellen6rzese

soran

megallapftottuk,

eredmenyek

A

attetelre

hatarozat

kerult
zarasra

kiszabasra,

vegrehajtasi

kifogast

jakuzzi medencere

F60sztalyara
vonatkoz6

vfzmin6segere

rendelkezesre,

bfrsag

egyidejO

felterjesztettuk,
uzemeltetesi

ezert

a vfzjogi

kiszabasaval)

szabalyzatot

hataskbr

engedelyez6-,

vonatkoz6

illetve

rendelkezesenek
maradektalanul

50. 000 Ft eljarasi bfrsag kerult

terjesztett

elbfralasa

a

bfrsagot hatarid6re

hogy az uzemeltet6 e kbtelezettsegenek
erdekeben

Nepegeszsegugyi

a medencek

szabalyzata,

kifogasoltsag vonatkozasaban

vegrehajtasa

a kbtelezett

uzemeltetesi

a kiszabott egeszsegvedelmi

nem tett eleget, ezert a hatarozat
amelyre

mOkbdesere,

hogy a hotel well ness-

nel11 allnak

Ft egeszsegvedelmi

intezkedesre

soran megallapftottuk,

medence

tovabba

es fogyaszt6vedelmi

hat6sagokhoz.

veszelyes

Resort Spa

2 bejelentes erkezett:

engedelye,

Az uzemeltet6

a Gunaras

(elmenymedence

es egy jakuzzi

fOrd6vfz vizsgalati
zarasara

fogyaszt6vedelmi

szemle

uzemeltetesi

hatarozati uton intezkedWnk.

hianya

vonatkoz6an)

letesult 2 elmeny-

a medencek

vonatkoz6

kapcsolatban

kapcsolatban

e16. A kifogast

folyamatban
elkeszftette,

a TMK

van. Az uzemeltet6

a

annak kbzegeszsegugyi

elbfralasa folyamatban van.
2.

A hotel vendegei

altai hasznalhat6,

vonatkoz6

bejelentes

nyilatkozat

alapjan megallapftottuk,

akkreditalt

furd6vfz-vizsgalati

jellemz6k

hatarerteken

medencevfzben

tartott

rendszerO kulteri ul6medence

helyszfni

szemle

hogy a medence

eredmenyek

alapjan

beluliek, kbzegeszsegugyi

erzekszervi

tapvfzrendszerb61
lehet6segenek

alapjan

tblt6-urft6

szarmazik,

kifogast
amely

okoz6

es az azt kbvet6en
takarftottsaga

mind

a bakteriol6giai,

mennyisegO,

kialakulasanak

oka

tett uzemeltet6i

megfelel6,

es

uszadek
megszuntetesi

megoldasara a vizsgalat folyamatban van.
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nem all fenn. A

leuleped6
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a bemutatott
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a

A Domb6vari

Szent Lukacs K6rhaz Gunarasi

gy6gymedencet

Ozemeltet. A medencehez

Gy6gyfUrd6 es Idegenforgalmi
bakteriol6giai
vezeteket

eredmennyel

a gy6gyvizet

szerz6des

alapjan

kbzbsen fert6tlenitettek,

alkalmazasaval

az bnellen6rz6

EgyidejOleg az atadott viz

annak hatasossagat

vizsgalatok

hat6sagi vizsgalatok alapjan sem merOlt fel kifogasoltsag,
A Domb6vari

Szivarvany

Ovoda tanuszodajaban

alapjan a vizmin6seg

folyamatosan

Gunaras

mintai egy esetben a tblt6vfzben

melyet az Ozemeltet6 jelzett osztalyunkra.

partnerek

a Domb6vari

akkreditalt

igazoltak. Az el6z6 jelentes 6ta eltelt id6szakban az engedelyezett

technol6gia

eredmenyei

1 db tbltb-Orft6 rendszeru

Centruma

Zrt. biztosftja, az atadott viz bnkontrollos

kifogast mutattak,

a szerz6d6

Rehabilitaci6s

eredmenye

DINAX fUrd6viz kezel6

folyamatosan

korlatoz6 intezkedesre

az bnellen6rz6-

vfzvizsgalati

megfelel6

volt, a

nem volt sZOkseg.

es hat6sagi fOrd6vfz vizsgalatok

megfelel6 volt, az intezmenyben

ababa-mama

uszas

feltetelei tart6san adottak. A szezonalis Ozemeles szeptembert61- juniusig (gondozasi id6ben) biztosftott.
Az uszoda juniust61 szeptemberig

zarva tart, azt az Ozemeltet6 el6zetesen

kezdes elM a tervezett medenceviz-csere
A Domb6vari

bejelentette.

Az ismetelt

es ismetelt bnellen6rz6 vizsgalat megtbrtent.

Farkas Attila uszoda egesz eves OzemelesO, terv szerint az eves karbantartasi-felujitasi

munkakat, valamint az egy usz6medence
Az bnellen6rz6-

es hat6sagi

otemezett vizcserejet

fUrd6vfz-vizsgalati

kifogasoltak,

a kemiai parameterek

eredmenyei

alapjan folyamatosan

eredmenyek

augusztus

h6napban hajtottak vegre ..

bakteriol6giai

szempontb61

kisebb eltereset az Ozemeltet6 az automatikus
korrigalta

(ph ertek beallftasa),

nem voltak

felOgyeleti rendszer

a tett intezkedesekr61

osztalyunkat

tajekoztatja.

Domb6varon

a kommunalis hulladekatrak6,

engedelyezesi

eljarasa befejez6dbtt. A hulladekudvarba

Szelektiv

hulladekgyujtes

reszere altalaban

lehet6sege

hulladek elhelyezessel
engedelyezesi
vonatkoz6

biztositott.

evente egyszer szerveznek

szallftasat, a hulladekudvarok

tovabba ketto hulladekudvar

lomtalanitasi

kapcsolatban engedelyezesi

eljarasaban

kizar61ag a lakossagt61 szarmaz6 hulladek kerOI.

A szervezett

Ozemelteteset engedellyel

uzemel. A hulladekatrak6

hulladekszallftas

megoldott.

A lakossag

akci6t. A telepOlesi hulladek

begyOjteset,

rendelkez6 vallalkozasok

vegzik. Kommunalis

eljaras nem indult. Nem veszelyes hulladek szallftasi

egy esetben szakhat6sagi

hozzajarulast

bejelentest kbvet6en a kbzterOlet-felOgyelettel

adtunk.

Egy terOletszennyezesre

tartott azonnali szemle saran megallapitottuk,

hogy a szemle idejere a szennyezest megszOntettek, intezkedes nem volt sZOkseges.

Az

egeszsegOgyi

Kbrnyezetvedelmi

intezmenyekben

hulladekeget6

4. Szennyvizelhelyezessel

szennyvizelvezetes

veszelyes

Kft., a Zbld Z6na Kbrnyezetvedelmi

veszelyes hulladeklerak6,

Nemzetgazdasagi

keletkez6

hulladekot

szerz6des

Kft. es a Septox Kft. szallitja

alapjan

Pecsi

el. TerOletOnkbn

nem Ozemel.

kapcsolatos eljarasok

szempontb61

kiemelt

es szennyvfztisztftas

Ogynek
vizjogi

min6s016
Ozemeltetesi

engedelyezesi
engedelyezesi

eljarasban

osszesen: 8 db

NEPEGESZSEGUGYI

Domb6var

Ogyeben 2015. julius

h6napban kikbtessel szakhat6sagi hozzajarulast adtunk
5. Kozerdeku bejelenlesek,

a

OSZTALY

7200 Domb6var, J6kai u. 18. Telefon: (3674) 466-341 E-mail: titkarsag.dombovar@ddr.antsz.hu

Furd6k uzemeltetesevel
Hulladekelhelyezessel

kapcsolatban
kapcsolatban

Allati tetemek elhelyezesevel
2015. majus h6napban
indult eljarasban
uzemelteto

3 bejelentes (Ld. furd6knel reszletesen)
1 bejelentes

kapcsolatban

1 bejelentes:

az Erzsebet-uteai

a Domb6vari

kepviselojenek

Jarasi

(Ld. hulladeknal reszletesen)

hulladekudvarban

tbrteno allati tetemek

Hivatal Allategeszsegugyi

jelenleteben

tartott

helyszfni

szemle

Osztalyanak
alapjan

folyamatos rovar- es ragesal6irtas biztosftasara vegzesben intezkedtunk,
a vegrehajtas megfeleloseget

egyuttesen ut6ellenorzes

Szabalytalan szennyvizelhelyezessel
-

kapcsolatban

2015. julius h6napban domb6vari

megszuntetesere
kereteben

vonatkoz6an

ellenoriztuk.

egy kbtelezo

szabalytalan

es a

majd a hatarido letelte utan

szennyvfzelhelyezesere

iranyul6

tartott egyuttes szemle tapasztalatai

hatarozatot,

3 vegzest adtunk ki, a vegrehajtast

A kommunalis

az uzemeltetesre

tovabba

ragesal6k

elohelyenek

ugyanesak egyuttes ut6ellenorzes

szennyvfzesatorna-hal6zatra

kbtes ugyeben

megallapftott

hataskbr hianya miatt attetel tbrtent az elsofoku vfzjogi hat6sagi jogkbrt gyakorl6 Domb6vari
Onkormanyzati

jelenleterol

julius

h6napban

erkezett

poteneialis

bejelentes 2 db
a

bejelentes.

valamint a tajekoztatasa
a szolgaltat6

Kbzbs

Hivatal jegyzoje reszere.

Ragcsal6k jelenletere vonatkoz6
2015.

az

1 bejelentes erkezett:

lak6ingatlanok

zartta tetelere

kepviselojevel,

kereteben ellenoriztuk.

bejelentes alapjan az elsofoku vfzugyi hat6sag kepviselojevel
alapjan szennyvfztarol6

elhelyezesevel

Hunyadi

teri

lak6teleprol

Az irtast szervezo

szennyvfzaknaban

varosuzemeltetesi

szervezet

alapjan az irtast vegzo vallalkoz6t haladektalanul

a terulet

felmereset

buv6helyeken

azonnal

a esaletket

elvegezte,

kihelyezte,

melyrol

majd

lathat6

masnap

osztalyunknak

patkanyok

varosgondnokat,

ertesftettuk, annak alapjan
az erintett
szemelyes

teruleteken

a

tajekoztatast

adott.
2015. okt6ber vegen a volt Nepkbztarsasag

uti lak6telep

melletti jatsz6ter

kbzeleben

lathat6

patkanyok jelenleterol erkezett tavbeszelon, efm megadasa nelkuli bejelentes. Az irtast szervezo
varosuzemeltetesi

szervezet

varosgondnokat

tavbeszelon

haladektalanul

ertesftettuk

bejelentesrol, a terulet felmerese, az irtas elvegzese folyamatban van.

5.

Bejelentes- es mukodesi engedelykoteles
eljarasok (nem elelmezes-egeszsegugyi
Az elozo jelenteskeszftes
vegzett kbzegeszsegugyi

kereskedelmi-

terUleten)

ideje 6ta bsszegzett eljarasok bsszesen (helyszfni szemle soran

es kemiai biztonsagi szempontU ellenorzesek,

vedelmerol sz616 tbrveny betartottsaganak

J6kai u. 18. Telefon:

a nem dohanyz6k

egyidejO ellenorzesevel):

NEPEGESZSEGUGYI
7200 Domb6var,

es szallashely szolgaltatasi

(3674)

466-341

OSZTALY
E-mail: titkarsag.dombovar@ddr.antsz.hu

a

Osszessegeben

elmondhat6,

hogy illetekessegi teruleturikon

a kemiai biztonsag helyzete tovabb javult:

javult a bejelentesi fegyelem, mely a kemiai biztonsagi szakteruleti,
szakteruleti

munkatarsak

hianyossagok
hianya;

ellen6rz6

(veszelyes

nem

keszitmennyel

megfelel6

kockazatertekeles

munkajanak

vagy

koszonhet6.

folytatott

hianyz6

Korabbi evekhez

tevekenyseg,

kemiai

illetve az ellen6rzest

illetve

el6z6 evhez kepest az ujonnan letesult vallalkozasok,
anyagokkal/keverekekkel

vegzett tevekenysegenek

forgalmazasanak

vizsgaljak.

betartasat
Illetekessegi

munkatarsai

a doMnyzas

a megyei

szabalyozasat.

2014-ben

id6aranyosan

A Nemdohanyz6k

jarasi

hivatalainak

426, 2015-ben,

367 alkalommal vegeztek ellen6rzest a Torvenyben

Tapasztalataink

tekinteteben

bemutatasaval

igazoltak. Az
veszelyes

fogyasztasanak,

Torveny) m6dositasa,

vedelmer61 sz616 torveny
nepegeszsegugyi

beszamol6m

id6pontjaig

foglaltak betartasanak

szerint a Torvenyben foglalt el6frasokat a kozforgalmu

a

magasabb.

vedelmer61 es a dohanytermekek

kormanyhivatalok

teruletunkon

bejelentesenek

a valtozas-bejelentest

egyes szabalyair61 sz616 1999. evi XLII. torveny (tovabbiakban:
szigoritotta

a tapasztalt

valamint a mar mOkod6 vallalkozasok

bejelentes-szama

2012. januar 1-evel lepett hatalyba a nemdohanyz6k

szabalyainak

biocidok

hianya, biztonsagi adatlapok hianya). Az esetek mindegyikeben

8 napon belul megtettek, illetve hatarid6n belul a szukseges dokumentumok

mely jelent6sen

hasonl6ak

adatvaltozas

kockazatertekeles,

vegz6 egyeb

osztalyai
Osztalyunk

kontrollalasara.

intezmenyek uzemeltet6i ism erik,

betartjak, a dohanyzast tilt6 feliratokat szabalyszerOen kihelyeztek.
Egeszsegvedelmi
ertekben,

birsagot beszamol6m

Domb6varon

dohanyoztak.

egy vendeglat6

Domb6varon

soran ellen6rizzuk

id6pontjaig ez evben 1 alkalommal
ipari egyseg

minden bejelentes

a Torvenyben

foglaltak

uzemeltet6jevel

koteles kereskedelmi

el6frasait,

szabtunk ki, 100 000 forint

szemben,

mivel az egysegben

es ipari tevekenyseg

illetve az ev folyaman

ellen6rzes

a vasutallomason

is 2

alkalommal tartottunk komplex ellen6rzest.

Osztalyunk

a

szervezeti

Nepegeszsegugyi

atalakitasok

Osztalyakent

folytan

2015.

mOkodik. Illetekessegi

aprilis
teruletunk

1-t61 a

Domb6vari

a Domb6vari-,

Jarasi

Hivatal

es a Tamasi jaras

teruletere terjed ki.
Osztalyunk

operativ letszama jelenleg

kozegeszsegugyi

12 f6, ebb61 7 f6 dolgozik Domb6varon

(1 f6 tisztif6orvos,

3 f6

felugyel6, 1 f6 vezet6 ved6n6, 1 f6 jarasi vezet6 apol6, 1 f6 igazgatasi ugyintez6)es

f6 a Tamasi telephelyunkon.

A jarasi tisztif6orvos

heti 2 napon (kedd, csCltortok) tart6zkodik Tamasiban,

a jarasi vezet6 apol6 heti 1 napot dolgozik Tamasiban, a het tobbi napjan Domb6varon vegzi szakteruleti
feladatait.

NEPEGESZSEGUGYI
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Tisztelettel:
Hivatalvezeto

helyett

eljar6 dr. Hajcsar

Anett

megbizott

jarasi

hivatalvezeto-helyettes

megbizasab61:

NEPEGESZSEGUGYI
7200 Domb6var,

J6kai u. 18. Telefon:

(3674)

466-341

OSZTALY
E-mail: titkarsag.dombovar@ddr.antsz.hu

neveben

es

