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A Dombóvári járás lakosságának egészségi állapotáról, Dombóvár város közegészségügyi-járványügyi
helyzetéről az alábbi tájékoztatót adom:
A Dombóvári járás lakosságának népegészségügyi helyzete
Jelenleg az egészségügyi állapot leírásához szükséges halálozási és demográfiai adatokkal Osztályunk
nem rendelkezik és Osztályunkon egészségfejlesztő nem dolgozik.
A Dombóvári járás lakosságának egészségügyi állapotának elemzését a Tolna Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának munkatársa végezte el.
A Tolna megyei Dombóvári járás lakosságának halálozási adatai a Központi Statisztikai Hivatal; a
daganatos megbetegedési adatok a Nemzeti Rákregiszter, a népességi adatok pedig a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatai alapján kerültek feldolgozásra. A felsorolt
halálokok és megbetegedések körében történtek az elemzések országos, megyei és járási
viszonylatban, a 15 év feletti korcsoportot tekintve, nemenkénti és korcsoportos bontásban egyaránt. Az
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elemzésben a kiemelt problémát jelentő betegségcsoportokat emeltük ki és szemléltettük grafikonok és
térképek segítségével.
1. Haláloki struktúra
Mind az országos, mind a Tolna megyei, mind 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 (15-64 éves korcsoport) esetében a megoszlás ettől eltérő volt. A férfiak és a nők
körében a daganatos megbetegedések okozta halálozások állnak az első helyen, ezt követik a keringési
rendszeri betegségei okozta halálokok. A kor előrehaladtával megfordult a trend, a keringési rendszer
betegségei okozta halálozás haláloki súlya emelkedett.
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2. Okspecifikus halandóság
Megyei, országos szinten a halandóság időbeli alakulásának elemzéséhez, a halálozás torzítatlan
összehasonlítása érdekében, a 2012-2016. közötti időszakban a konkrét halálokok vonatkozásában
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Standardizált Halálozási Arányszámok (SHA) kerültek alkalmazásra.
A járások halálozásának időbeli alakulásának vizsgálatára a kis esetszámokból eredő éves ingadozások
kiküszöbölése érdekében, az eredmények stabilizálása miatt, hierarchikus Bayes-i tér-idő elemzés
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került alkalmazásra, ami megmutatja, hogy a halálozás kockázata csökkent/stagnált/nőtt az országos
időbeli változásokhoz viszonyítva.
A halandóság területi egyenlőtlenségeinek vizsgálata Standardizált Halálozási Hányadosok (SHH)
számításával történt. Az SHH azt mutatja meg, hogy az adott település lakosságának adott időszakra és
halálokra vonatkozó halálozása hány százaléka az országos halálozási szintnek.
2.1 Keringési rendszer betegségei okozta halálozás tekintetében az előző évi beszámolómhoz képest
változás nem történt
A Dombóvári járás lakosságának keringési rendszer betegségei okozta halálozási kockázata szinte
minden korcsoportban az országos időbeli változásokhoz képest nőtt. A betegségcsoporton belül
kiemelkedően magas volt az országoshoz képest az ischaemiás szívbetegség halálozási kockázata a 65
év feletti női lakosság körében. A magas vérnyomás és agyér betegségek miatti halálozási kockázat
minden korcsoportban nőtt az országos értékekhez viszonyítva, viszont a 15-64 éves lakosság körében
kimagaslóan nagy volt a halálozás kockázata.
A keringési rendszer betegségei, az ischaemiás szívbetegségek, valamint a magas vérnyomás és az
agyér betegségek következtében bekövetkező halálozás az országos átlag felett volt a Dombóvári
járásban. Az ischaemiás szívbetegség miatti halálozás bizonyítottan magasabb volt a 65 év feletti férfi és
női lakosság körében, a magas vérnyomás és agyér betegségek miatti halálozás a 15-64 év közötti női
lakosság és a 65 év feletti férfi lakosság esetében mutatott szignifikáns eltérést az országos 100%-tól.
2.2 Rosszindulatú daganatok okozta halálozás tekintetében az előző évi beszámolómhoz képest
változás nem történt
Az országos időbeli változásokhoz képest nőtt a halálozás kockázata a rosszindulatú daganatok közül az
ajak, szájüreg és a garat-, a vastagbél, végbél és a végbélnyílás-, a légcső, hörgő és a tüdő-, a
prosztata-, valamint az emlő rosszindulatú daganata miatti halálozásoknál.
Minden korcsoportban meghaladta az országos átlagot a rosszindulatú daganatok okozta halálozás,
bizonyítottan magasabb volt az országos szintnél a Dombóvári járásban a 15-64 éves korosztályba
tartozó férfiak rosszindulatú daganatok miatti halálozása.
1

A Standardizált Halálozási Arányszám (SHA) megmutatja, hogy mennyi lenne a vizsgált terület halálozása, ha a
populáció összetétele megfelelne a standard populáció összetételével. Standardnak az Európai standard populáció
1976. évi (0-X, 15-64 éves, 65-74 éves és 75-x éves korú lakosságának) kormegoszlását tekintettük.
2
A Bayes tér-idő elemzés, a járási és települési szinten, az alacsony esetszámokból és vagy kis létszámú
népességből eredő bizonytalanságok kiküszöbölésére, azaz az eredmények stabilizálására alkalmazott mutató.

Népegészségügyi Osztály
7200 Dombóvár, Jókai u. 18. Telefon: (36 74) 466-341 E-mail: dombovar.nepegeszsegugy@tolna.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Az ajak, szájüreg és a garat rosszindulatú daganata miatti halálozás szintén a 15-64 éves
korosztályba tartozó férfiak körében volt kedvezőtlenebb az országos szintnél.
A vastagbél, végbél és a végbélnyílás rosszindulatú daganata miatti halálozás kedvezőtlen eltérése az
összes vizsgált korcsoportban magasabb volt az országos átlagnál, szignifikáns eltérés a 0-X éves és a
15-64 éves férfi lakosság körében mutatkozott.
A légcső, hörgő és tüdő rosszindulatú daganata okozta kedvezőtlen halálozás szinte minden
korcsoportban megfigyelhető volt. Szignifikáns eltérés a 0-X éves és a 65 év feletti férfi lakosság
körében mutatkozott.

A bőr rosszindulatú daganata okozta halálozás kedvezőtlen eltérést mutatott szinte az összes
vizsgált korcsoportban az országos szinthez képest, azonban a megfigyelt esetek száma alacsony
volt.
A Dombóvári járás 15-64 éves és a 65 év feletti női lakosságának emlő rosszindulatú daganata
okozta halálozása az országos szintnél magasabb volt.
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2.3 Emésztőrendszer megbetegedési okozta halálozás

Az emésztőrendszer betegségei, főként az alkoholos májbetegségek és májzsugor miatti halálozás
elsősorban az idősebb korosztályt érintette, azon belül is a 65 év feletti férfi lakosságot veszélyeztette a
Dombóvári járásban.

2.4 Légzőrendszer betegségei okozta halálozás
A légzőrendszer betegségei okozta halálozásban és a krónikus alsó légúti megbetegedések miatti
halandóság vonatkozásában is a 15-64 éves férfi és női lakosság voltak veszélyeztetve.
2.5 Alkoholfogyasztással összefüggésbe hozható halálozás
Kedvezőtlen eltérést mutatott az országos szinttől az alkoholfogyasztással összefüggésbe hozható
halálozás a 65 év feletti férfi és női lakosság körében. Az eltérés statisztikailag nem volt bizonyíthatóan
szignifikáns.
2.6 Dohányzással összefüggésbe hozható halálozás
A Dombóvári járásban a dohányzással összefüggésbe hozható halálozások nőknél a 15-64 évesek
körében és a 65 év feletti teljes lakosság esetében haladták meg az országos átlagot.
2.7 Külső okok miatti halálozás
A Dombóvári járásban közlekedési balesetek okozta halálozásokban a 65 év feletti férfiak voltak
veszélyeztetettek, az esések miatti halálozásokban az 65 év feletti női lakosság, az öngyilkosság okozta
halálozásokban a 15-64 évesek között a teljes lakosság, a 65 év felettiek körében a nők voltak
veszélyeztetve.
Összefoglalva:
Az elemzés során a prioritást élvező betegségcsoportokon belül kiválasztottuk azokat a korcsoportokat,
amelyek az egyes betegség/halálok szempontjából veszélyeztetettek voltak a vizsgált időszakban. A
Dombóvári járás területén élő 15 év feletti lakosságra fókuszálva határoztuk meg a jelentős
népegészségügyi súllyal rendelkező betegségcsoportokat.
Halálozások
a 15-64 év közötti férfiaknál az ajak, szájüreg és a garat rosszindulatú daganata, a
légzőrendszer betegségei, a krónikus alsó légúti megbetegedések, illetve a szándékos
önártalom okozta halálozások, a 15-64 év közöttiek és a 65 év felettiek körében a magas
vérnyomás és az agyér betegségek, a vastagbél, végbél és az anus rosszindulatú daganata, a
légcső, hörgő és a tüdő- és a prosztata rosszindulatú daganata, míg a 65 év felettieknél az
ischaemiás szívbetegség, az emésztőrendszeri betegségeken belül az alkoholos májzsugor, a
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balesetek, azon belül a közlekedési balesetek, az alkoholfogyasztással összefüggésbe hozható
és a dohányzással összefüggésbe hozható halálozások mutattak az országos szintnél
kedvezőtlenebb eltérést mind időben, mind térben.

a nők körében a 15-64 év közöttieknél a légcső, hörgő és a tüdő rosszindulatú daganata, a bőr
rosszindulatú daganata, a légzőrendszeri megbetegedések, azon belül a krónikus alsó légúti
megbetegedések, a 15-64 év közöttieknél és a 65 év felettiek esetében a magas vérnyomás
és az agyér betegségek, az ischaemias szívbetegségek, a vastagbél, végbél és az anus
rosszindulatú daganata, az emlő rosszindulatú daganata, a szándékos önártalom és a
dohányzással összefüggésbe hozható halálozások, a 65 év felettiek körében a balesetek, azon
belül az esések okozta, továbbá az alkoholfogyasztással összefüggésbe hozható halálozások
mutattak az országos szintnél kedvezőtlenebb eltérést mind időben, mind térben.

3. MEGBETEGEDÉSI MUTATÓK
Rosszindulatú daganatok okozta megbetegedések
• a férfiak körében a 15-64 év közöttieknél az ajak, szájüreg és a garat-, a vastagbél, végbél és az
anus rosszindulatú daganata, a légcső, hörgő és a tüdő rosszindulatú daganata miatt volt több új
beteg,
• a nőknél szintén a 15-64 év közöttiek körében a vastagbél, végbél és az anus rosszindulatú
daganata és az emlő rosszindulatú daganata okozta megbetegedések mutattak magas
előfordulást a vizsgált időszakban.

Szükséges tennivalók:
Célzott, korcsoportra készített egészségfejlesztési programok kialakításával, a helyi szervezetek
összefogásával, a programok folyamatos fenntartásával hosszútávon sikerülhet csökkenteni a nem
fertőző, civilizációs betegségek okozta megbetegedések/halálozások számát.
A Dombóvári járásban mind a férfiak, mind a nők körében jelentős népegészségügyi súllyal bíró
keringési rendszer betegségei okozta megbetegedések/halálozások elkerülhetőek lennének számos, a
hétköznapok

napi rutinjába beépíthető tevékenységgel (a rendszeres fizikai aktivitással, az

egészségtudatos

táplálkozással,

a

káros

szenvedélyek

elkerülésével,

az

optimális

testsúly

kialakításával). A szervezett népegészségügyi szűrések népszerűsítésével, a szűréseken való részvételi
arány növelésével, az önvizsgálatok oktatásával/rutinszerű alkalmazásával csökkenthetőek lennének az
ajak, szájüreg és a garat-, a vastagbél, végbél és az anus-, a bőr-, az emlő- és a méhnyak rosszindulatú
daganata miatti megbetegedések/halálozások. Az idősebb korosztály körében a lelki egészség
fejlesztésére (izoláció, elmagányosodás) kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. Külön kiemelendő az
esések megelőzése, azok közül is a csípőtáji törések, amelyek komplex megelőzése összetett feladat:
megfelelő

lakókörnyezet,

megvilágítás,

idősek

fizikális

állapotának

és

egyensúlyérzékének
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karbantartása,

az

életkor

előrehaladtával

járó

mentális

és

fizikális

korlátok

tudatosítása

a

mindennapokban.
Demográfiai adatok
Dombóvár településre vonatkozó születési adatokat a területi védőnőktől származó adatszolgáltatás
alapján az alábbi táblázatban foglaltam össze.
Dombóvár

2015.

2016.

2017.

Élve születések száma

132

126

145

Halvaszületések száma

0

2

0

10

9

11

0

0

0

Koraszülések száma
Csecsemőhalottak
száma

Az elmúlt évben Dombóváron összesen 145 csecsemő született. A koraszülöttek száma 11, amely
7,58%-os korafrekvenciát jelent. 1000 gramm alatti születésünk 1 esetben történt. Otthonszülés nem
fordult elő.

A Dombóvári járás közegészségügyi- járványügyi helyzete és a Népegészségügyi Osztály 2018.
évi, Dombóvár várost érintő hatósági feladatellátása
Egészségügyi igazgatás:
Egészségügyi alapellátás helyzete:
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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 csak az épület akadálymentes megközelíthetősége biztosított, de az épületen
belül az akadálymentes közlekedés lehetőségének kialakítása, illetve a mozgáskorlátozott WC-mosdó
helyiség nem biztosított.
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 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.
Az iskola- és ifjúságorvoslás szakmát végző szolgáltató ellenőrzése során hiányosságot nem
tapasztaltunk.
A több egészségügyi alapellátási tevékenységnek helyt adó Szabadság utcai rendelő épületének
leromlott műszaki és higiénés állapotát hiányosságként rögzítettük a korábbi években végzett
ellenőrzéseink során. Az háziorvosi rendelő repedezett falazatának felújítása továbbra sem történt meg.
Dombóváron a felnőtt háziorvosoknak, házi gyermekorvosnak és védőnőnek helyt adó Hóvirág u. 1.
szám alatti telephelyen ellenőrzésünk során rögzítésre került a lépcsőházban érezhető dohos szag
megléte. Dombóvár Város Önkormányzata a jelezett problémát az épület alagsori falfelületének
felújításával orvosolta.
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
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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 az elmúlt 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 munkaszüneti
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
2018. augusztus 08-tól a központi ügyeleti ellátás az ügyeleti feladatok ellátására kialakított Dombóvár,
Szent István tér 1. szám alatti telephelyen érhető el.
A szórólapokon, illetve az Dombóvár város honlapján történt tájékoztatás szerint a felnőtt lakosság
központi ügyeleti ellátása a Dombóvár, Szent István tér 1. szám alatti telephelyen valósul meg. A
tájékoztatás alapján „Külön gyermekorvosi ügyelet csak hétvégén és ünnepnap működik 8.00 órától
16.00 óráig a dombóvári kórházban – a Csecsemő és gyermekosztályon –, egyébként pedig a
gyermekek ügyeleti ellátása is a Szent István tér 1. alatt működő háziorvosi ügyeleten történik.”
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Dombóvári Szent Lukács Kórház területén azonban kifüggesztésre kerültek tájékoztatások, mely szerint
„2018. augusztus 08-tól a felnőtt és gyermekügyelet új helyszíne Dombóvár, Szent István tér 1.”, a
Dombóvár Város honlapján található tájékoztatás szerint „hétvégén és ünnepnap működik 8.00 órától
16.00 óráig a dombóvári kórházban – a Csecsemő és gyermekosztályon –, egyébként pedig a
gyermekek ügyeleti ellátása is a Szent István tér 1. alatt működő háziorvosi ügyeleten történik”.
Osztályunk 2018. szeptember 23-án vasárnap ellenőrzést tartott az Emergency Service Kereskedelmi és
Egészségügyi Szolgáltató Kft. által Dombóvár, Kórház u. 39-41. szám alatti telephelyen (7. emeleten a
gyermekosztályon) a – gyermekek ellátását végző - központi ügyeleti ellátás minimumfeltételeinek
vizsgálata céljából. Az ellenőrzés időpontjában a központi ügyeleti ellátást végző szolgáltató részéről
ügyeletes orvos és asszisztens nem volt biztosított – gyermekek ellátását végző - ügyeleti ellátás nem
történt.
Mivel a gyermekorvosi ügyeleti ellátás helye nem egyértelmű és az erről szóló lakossági tájékoztatások
egymásnak ellentmondó, az érintett betegkört megtévesztő információkat tartalmaznak, az ügyeleti
ellátást biztosító szolgáltatót nyilatkozattételre szólította fel Hatóságunk, valamint eljárást indított az
ügyben.
Az érintett szolgáltató nyilatkozata szerint az egyeztetések a – gyermekek ellátását végző - központi
ügyeleti ellátásra vonatkozóan Dombóvár Város Önkormányzatával folyamatban vannak.
Az ügyeleti ellátásban résztvevő egészségügyi személyzet az esetek többségében személyes
közreműködés, vagy szabadfoglalkozású jogviszony keretében dolgozik hatóságunkhoz benyújtandó
előzetes bejelentés alapján, melynek keretében az ellátáshoz szükséges személyi feltételeket
hatóságunk vizsgálja. Országos szinten továbbra is komoly szervezési nehézséget jelent azonban 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.
Ez évben 2 panaszbejelentés érkezett egészségügyi szolgáltatókkal szemben Osztályunkhoz, mindkettő
a Dombóvári Központi Ügyelettel szemben. 1 panaszbejelentés kivizsgálása folyamatban van, 1 lezárult,
a panaszbejelentés megalapozott volt.
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.
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V. Egyéb
Az elmúlt időszakban Osztályunk részéről a szolgáltató kérelmére 1 db. gyógyászati segédeszköz
forgalmazás szakmára jogosító működési engedély került kiadásra.
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 a 2 db háziorvosi, a 1 db fogorvosi és 1 db gyermekorvosi
szolgálatató ápolásszakmai ellenőrzése történt meg.
Leggyakrabban előforduló hiányosság az sürgősségi ellátáshoz szükséges orvosi eszközök hiánya,
valamint orvosi részről az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok érvényességének hiánya,
melyek pótlására figyelmeztető határozatban hívtuk fel a szolgáltatókat, a hiányosságok minden esetben
teljesítésre kerültek határidőben.
Dombóváron 8 db közfinanszírozott felnőtt háziorvosi szolgáltató 10 fő szakdolgozó részvételével végzi
egészségügyi tevékenységét. A szakdolgozók képesítése az előírt képzési követelményeknek megfelelő.
4 fő körzeti ápoló végzettséggel, 4 fő ápoló képesítéssel, 1 fő onkológiai szakdolgozó (ő ápoló
végzettségű szakdolgozó mellett látja el feladatát) képzettséggel rendelkezik.
A házi gyermekorvosi ellátásban 5 fő szakdolgozó végez tevékenységet.
A közfinanszírozott fogászati ellátást végző szolgáltatók által foglalkoztatott szakdolgozók száma 5 fő.
A

házi

gyermekorvosi,

valamint

a

fogászati

ellátásban

tevékenységet

végző

szakdolgozók

szakképesítése megfelel az előírt személyi minimumfeltételeknek.
A felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint fogorvosi szolgálatokban alkalmazott 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. Az otthoni szakápolás, valamint hospice
ellátás szakmát végző szolgáltató ellenőrzése az ápolás szakfelügyelet kiemelt munkatervi feladata volt
ez évben, az ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztaltunk.
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Dombóvár területén működő bentlakásos szociális intézmény ellenőrzésére a Tolna Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részéről felkérés nem érkezett ez
évben.
2. Dombóváron az alapellátásban tevékenységet végző ápolónők, illetve a bentlakásos szociális
intézmények szakápolási tevékenységére vonatkozó panaszbejelentés nem érkezett.
Védőnői Szolgálatok szakfelügyelete
A járási 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 minőségének

fejlesztésében. E cél eléréséhez szakmai iránymutatást ad, koordinál, szakvéleményt nyilvánít.
a.) Területi védőnői ellátás
Dombóváron 8 területi védőnői állás van, melyből betöltött 8. Változás a körzetek számában nem történt.
Egy kolléganő tartós távolléte miatt a körzetet helyettesítéssel láttuk el.

b.) Iskolavédőnői ellátás
Dombóváron az oktatási intézményekben, működési engedéllyel rendelkező iskolaorvosi rendelőben 1
főállású iskola védőnő dolgozik. A beíratott tanulók létszáma 986. Egy státusz megszűnt, mert a
Dombóvár IX. körzet védőnője 2017. szeptember 30-án felmondott. Október 1-től az év végéig
helyettesítéssel látták el az iskola védőnői teendőket.
A védőnői szűrővizsgálatok az oktatási intézmény orvosi rendelőjében történtek, a vizsgálat végzéséhez
szükséges eszközök rendelkezésre álltak.

c.) Kórházi védőnői ellátás
Az intézeti védőnő személyében változás nem történt, heti 20 órában látja el feladatát az újszülött
osztályon. A KÉSZ program bevezetésre került, amely jelenleg jól működik. Az Újszülött Osztály
továbbra is megfelel a Bababarát Kórház követelményének.

d.) Család Védelmi Szolgálat védőnői tevékenysége
A CSVSZ tanácsadó működésének személyi és tárgyi feltételeiben az elmúlt évben változás nem történt.
A tanácsadási időpontok változatlanok maradtak. A tanácsadás előtti fél órában telefonos előjegyzés
működik. Ennek következtében a „B” tanácsadást igénybe vevők 100%-ban előjegyzés alapján érkeznek
a tanácsadásra. Tartós távollét esetén a helyettesítés megoldott. Az elmúlt évben fejlesztés nem történt.
Tanácsadáson az összes megjelenés: 384
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„A” tanácsadáson 199 páciens jelent meg, a terhesség megszakítást kérelmezők száma 185. Elvégzett
műtétek száma 174, megtartott magzatok 7.
Az elvégzett műtétek száma 166, a megtartott magzatok száma a „B” tanácsadás alapján 12.

Népegészségügyi szűrővizsgálatok keretében a MaMMa Egészségügyi Zrt. szűrőbusza 2017. december
14. és december 20. között végezte a járásban a női lakosság szűrését. Plakátok segítségével hívtuk fel
az érintettek figyelmét a szűrés fontosságára, ebben segített a megyei szűrési koordinátor. Dombóváron
az önkormányzat a helyi médiában tette közzé a felhívást.
e.) Együttműködések, kapcsolatrendszerek
Az egészségügyi alapellátás és szakellátás szereplőivel az együttműködés jó.
A kórház Szülészeti Osztályának dolgozóival rendszeres a kapcsolatunk.
A Járási Gyámhivatal vezetőjével, a gyermekvédelmi és gyámügyi ügyintézőkkel jó kapcsolatot ápolunk.
A családsegítő szolgálat munkatársaival is rendszeres az együttműködés. Esetmegbeszélésen,
esetkonferencián, szakmaközi megbeszélésen tájékoztatjuk egymást a területen történtekről, az
esetlegesen felmerülő problémákról.

f.) Vezető védőnői tevékenység

Tavaly szakmai felügyelet 38 alkalom, szakmai látogatás 22, szakmai megbeszélés 20 alkalommal
történt, szakmai tanácsadás 69 volt.
Munkaértekezletek száma 8.
Intézkedések száma tevékenység szempontjából 10 esetben történt.

Népegészségügyi Osztály
7200 Dombóvár, Jókai u. 18. Telefon: (36 74) 466-341 E-mail: dombovar.nepegeszsegugy@tolna.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Szakfelügyeletben nem részesült védőnői szolgálat, ill. kolléganő nem volt.
Intézkedést igénylő panaszbejelentés nem érkezett.

Anyatejes táplálás
2017-ben a WABA mottója „Tegyünk együtt a szoptatásért!”.
Együtt kell dolgoznunk a szoptatás sikeréért, hogy a globálisan elfogadott irányelvek megvalósuljanak. A
17 fenntartható fejlődési célt négy tematikus terület szolgálja:
-

tájékoztatás, hogy miért fontos együtt dolgoznunk

-

lehorgonyzás, hogy tudatosítsuk, saját munkaterületünkön belül mi a szerepünk

-

elköteleződés, mások bevonása, a közös érdek kialakításáért

-

töltődj fel, cél 2030-ra a Fenntartható Fejlődési Célkitűzések elérése

A programok szervezésében 7 területi védőnő vett részt, a rendezvényeken 43 fő jelent meg.
Dombóváron a rendezvény a Biztos Kezdet Gyerekházban került megrendezésre.
A várandós anyák felkészítése a szoptatásra szülésre felkészítő tanfolyamon, baba-mama klub
keretében kiscsoportos foglalkozásokon történik.
Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk az anyatejjel táplált csecsemők arányának növelésére, a
várandósok szoptatásra történő felkészítésére.
Munkatervben tervezett és teljesített feladatok és eredményük
1.1. Országos szinten tervezett feladatok
1.1.1.

A területi védőnő gyermekvédelmi feladatainak szakfelügyeleti vizsgálata

A védőnői szakfelügyelet kiemelt munkatervi feladata 2017-ben a területi védőnő gyermekvédelmi
tevékenységének szakmai felügyelete. A téma választását indokolták a bekövetkezett gyermektragédiák.
A szakfelügyeleti vizsgálat a 0 - 3 éves környezeti ok miatt veszélyeztetett gyermekek
dokumentációjának ellenőrzésére terjedt ki.

Minden területi védőnői körzet kitöltötte az adatkérő a vizsgálandó 0 – 3 éves gondozottakról, valamint
az adatkérő a vizsgálandó dokumentáció, dokumentumok véletlenszerű kiválasztásához táblázatot.
Ennek alapján került véletlenszerűen kiválasztásra minden korcsoportból 1 – 1 gyermek egészségügyi
dokumentációja.
A kód alapján kiválasztott gyermek teljes dokumentációjának másolata a megadott szempontok alapján
került ellenőrzésre.

A nem helyszíni vizsgálattal gyűjtött adatok összesítése, valamint a helyszíni vizsgálat jegyzőkönyveinek
összesítése egységes összesítőkön 2018-ban történt meg.
Az adatok értékelése, a szakfelügyeleti vizsgálat következtetései ezután kerülnek levonásra.
1.1.2.

A védőnői méhnyakszűrés országos kiterjesztés helyzetének vizsgálata
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2015. október 1-jétől az ESzCsM rendelet módosításával a védőnő nővédelmi feladata kiegészült a
népegészségügyi célú méhnyakszűrés végzésével. Illetékességi területünkön két iskola védőnő végezte
el a képzést, de szűrést nem végeznek. A területi védőnők nem jelentkeztek képzésre, mert ezt a
feladatot nem szeretnék végezni.
1.1.3.

Oktató védőnői címlista elkészítése

Ez a nyilvántartás alapját képezi egy minősítő rendszer kialakításának, azért, hogy a védőnő hallgatók
megfelelő minősítéssel rendelkező oktató védőnőhöz kerüljenek nagygyakorlatra, mert az oktató
védőnők részt vesznek a főiskolások gyakorlati képzésében. Az itt eltöltött idő hatással van a hallgatók
pályán maradására is.
Dombóváron egy területi védőnő végez ilyen tevékenységet, ő részt vett Kaposváron az „Új utakon”
oktató védőnői továbbképzésen.

Szakmai anyagok területre juttatása:
-

Átadásra került a területi védőnők részére a Norvég Alapból finanszírozott szakmaikommunikációs kiadvány „A méhnyakrák megelőzhető: védőoltással, szűréssel”

-

A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom által készített Nagyszülő – füzet, Apa füzet

Járványügy
Dombóvár városban a járványügyi helyzet 2017-ben és 2018-ban, jelentésem írásáig kedvezően alakult,
rendkívüli járványügyi esemény nem volt. A bejelentendő fertőző megbetegedések száma 2017 évhez
viszonyítva lényegében nem változott. 2017-ben Dombóvár város területén 2 közösségi és 1 családi
járványügyi eseményt vizsgáltunk ki, amelyek hányással, hasmenéssel járó tüneteket okoztak, 1
salmonella és 2 calicivírus által okozott járványt detektáltunk a településen. 2018-ban jelentésem írásáig
enterális fertőző megbetegedések halmozódásról nem érkezett bejelentés Osztályunkhoz.
Influenza szezon 2017-2018.
A 2017-2018 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 (2017. 40. héttől 2018. 20. hétig) hetente jelentették Osztályunk fele a
kijelölt háziorvosok az előző hét betegforgalmi adatait, valamint az influenzaszerű megbetegedések
számát (ISZM).
A hetenként orvoshoz fordulók száma átlagban 700-800 fő/hét között mozgott, ami kicsivel kevesebb,
mint az előző szezonban volt (900-1000 fő/hét). A betegforgalom az 52. héten az ünnepek miatt volt
alacsonyabb.
Az alábbi grafikonon láthatjuk, hogy az influenzaszerű megbetegedések (ISZM) száma a szezon ideje
alatt a 7. hét és a 8. héten mutat magasabb adatokat.
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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 92 fő volt, ami egynegyede az előző szezonban észlelteknek (396 fő). A
legmagasabb számban a 15-24 éves korosztály, az esetek 36,95 %-a (34 fő) és a 10-14 éves korosztály,
az esetek 18,47%-a (17 fő) fordult orvoshoz a szezonális influenza ideje alatt. Megjegyzendő, hogy
szinte valamennyi korcsoportból jelentettek influenzaszerű tünetekkel megbetegedéseket, kivéve a
csecsemőket.
A figyelőszolgálat ideje alatt „sentinel”, légúti mintavételre kijelölt orvos nem dolgozott osztályunk
illetékességi területén. Az alapellátásban dolgozó orvosok részéről mintavételezés nem történt. A
fekvőbeteg ellátásban dolgozó orvosok részéről történt mintavételezés a közösségi halmozódás
kapcsán, a városi kórház kardiológiai rehabilitációs osztályán.
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2017. november hónapban a kórház higiénia szolgálata értesítette osztályunkat, hogy légúti
megbetegedések vannak a kórház kardiológiai rehabilitációs osztályán. Tünetek: torokfájás, köhögés,
hőemelkedés, láz. Exponáltak száma: 40 fő, betegek száma 17 fő. A virológiai vizsgálat során kettő
mintából influenza B vírus jelenléte igazolódott. Fertőző forrás feltehetően a tünetmentes dolgozók vagy
ápoltak lehettek, de a látogatók szerepe sem zárható ki. Terjedési mód: direkt/indirekt kontaktus útján,
valamint a levegőbe kerülő kórokozók közvetlen belélegzése során. A kórokozó terjedéséhez
hozzájárulhatott a zárt közösség, az ápoltak nem megfelelő higiénés magatartása, az egészségügyi
dolgozók vonatkozásában a higiénes fegyelem lazulása.
Megjegyzendő, hogy az influenza B vírus helyi, kisebb közösségi járványokat okoz, nagyobb területi
járvány kialakulásában általában nem szerepel kóroki tényezőként.
Ebben a 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 100 adaggal kevesebb, mint az előző szezonban kiszállított mennyiség. Az
oltóorvosok e vakcina mennyiségnek 70,40 %-át, 3168 adagot oltottak el, ez valamivel több, mint a
2016/2017-es szezonban eloltott mennyiség (64,56 %-át oltották el, 2970 adagot)
Az oltóanyag a 65 éven felülieknél került legmagasabb számban eloltásra (2031 adag, a felhasznált
vakcina 64,10%-a), majd ezt követte a szív-, érrendszeri betegségben szenvedőknél az oltóanyag
felhasználás (204 adag, 6,43%). Az egészségügyi dolgozók körében 6,53 %-ban került felhasználásra
az influenza elleni oltóanyag, ami valamivel kevesebb, mint a tavalyi oltottsági adat, amikor is 8,45 %ban került felhasználásra az influenza elleni oltóanyag.
Az 15 adag, rendelkezésre álló gyerekkori influenza elleni oltóanyagot (6 hónapos kortól – 35 hónapos
korig adható) rizikócsoportokba tartozó gyermekeknél a háziorvosok 93,33 %-ban oltották el.
2. Enterális fertőzések, járványok
A járványügyi munkánk jelentős részét teszi ki a hányással, hasmenéssel jelentkező un. enterális
fertőzések kivizsgálása, terjedésének megakadályozása.
2017-ben enterális fertőző megbetegedések halmozódásról 3 esetben értesültünk, míg 2018-ben
jelentésem írásáig nem érkezett bejelentés Osztályunkhoz.
2017-ben Dombóvár város területén 3 közösségi járványügyi eseményt vizsgáltunk ki (2 calicivírus, 1
salmonella okozta járványt). Az előző beszámolómban a februárban lezajló calicivírus okozta járványról
és az április hónapban lezajlott salmonellosis járványról részletesen írtam.
December hónapban Dombóvár város területén 1 közösségi járványügyi eseményt vizsgáltunk ki,
amelyek hányással, hasmenéssel járó tüneteket okoztak. A járványnál a fertőzést okozó kórokozó
kimutatására történt mintavétel, az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok calicivírust mutattak ki a beküldött
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vizsgálati anyagból. A calicivírus által okozott járvány a Dombóvári Szent Lukács Kórház krónikus
belgyógyászati osztályát érintette, a 7. és 8. emeletet. Laboratóriumi vizsgálat céljából 7 főnél történt
székletminta küldése a Synlab Kaposvári Mikrobiológiai Laboratóriumába. A vizsgálat során 1 beteg
székletből Calicivírus került kimutatásra. Az ápoltak döntő többsége fekvő, pelenkás beteg volt. A
dolgozók szerepét a járvány kialakulásában feltételeztük. A fekvőbetegek körüli teendők után a nem
megfelelő kézfertőtlenítés is szerepet játszhatott a kórokozó terjedésben. A virális infekció
vonatkozásában a tünetmentes dolgozók vagy ápoltak szerepét feltételezhetjük, valamint a látogatók
szerepe sem zárható ki.
Az enterális bakteriális megbetegedések közül Salmonellosissal 2017-ben 8 főt, 2018-ban jelentésem
írásáig 1 főt jelentettek. A Campylobacteriosis megbetegedés 11 főt érintett a városban 2017-ben, 2018ban 10 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 6 fő személyt jelentettek be 2017-ben az egészségügyi
szolgáltatók, 2018-ban jelentésem írásáig 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 2017-ben és 2018-ban 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.
3. Hepatitis fertőzéssel bejelentett akut eset 2017 és 2018 évben nem volt Dombóvár városban. 2017.
évben újonnan diagnosztizált krónikus Hepatitis B vírushordozó személy nem került bejelentésre, 2017
évben krónikus Hepatitis C vírushordozó személlyel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről az előző
jelentésemben beszámoltam. 2018-ban újonnan diagnosztizált krónikus Hepatitis B és Hepatitis C
vírushordozó személy nem került látóterünkbe.
4. 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 2017-ben összesen 15 fő, ebből Dombóvár városban 9 fő, 2018ban jelentésem írásáig a járásban összesen 23 fő, ebből Dombóvár városban 12 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
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gyanús sérülésekkel kapcsolatos eljárásokról szóló, az Országos Epidemiológiai Központ Módszertani
Levele alapján, ezen eseteket az észlelő orvosnak a hatósági állatorvos felé kell jelezni. 2018-ban a
járásban jelentésem írásáig összesen 55 fő esetében, ebből Dombóvár városban 38 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 küldd a hatósági főállatorvos részére.
5. Egyéb fertőző megbetegedések a következők voltak Dombóvár városban: 2017. évben
bárányhimlővel 30 főt, 2018-ban 44 főt, Lyme-kórral 2főt (2017-ben) jelentettek az egészségügyi
szolgáltatók. Idegrendszeri fertőző megbetegedéssel 2 főt jelentettek 2018-ban, valamint vektorok által
terjesztett fertőző megbetegedéssel (Nyugat-Nílusi láz) 1 főt jelentettek. A járványügyi vizsgálat
kiderítette, hogy a szúnyogok által terjesztett fertőző megbetegedés hazai eredetű volt, a beteg itthon,
Dombóváron fertőződött.
Életkorhoz kötötten kötelező védőoltással megelőzhető fertőző megbetegedések közül szamárköhögés,
mumpsz, rózsahimlő, kanyaró, tetanusz nem fordult elő.
6. Közösségben újonnan diagnosztizált, Koch pozitivitást mutató tbc-s megbetegedés nem volt a
tavalyi év folyamán és jelentésem írásáig 2018-ban.
7. A fejtetvesség továbbra is problémát jelent illetékességi területünkön. A gócként funkcionáló
családok, kis közösségek életviteli és szociális problémáiból adódó visszatérő fertőzések megoldása
össztársadalmi

problémává

vált,

túlmutat

Osztályunk

lehetőségein.

A

fejtetvesség

kezelése

(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, 2017 és 2018 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 és megadják a
szükséges felvilágosítást a szülők részére. A 2017 és 2018 év kiemelt munkatervi feladatainak
megfelelően átfogó óvodai és általános iskolai tetvességi szűrővizsgálatokat szerveztünk és hajtottunk
végre.
2017. évben Dombóvár városban 41 egységben 6364 személy vizsgálatára került sor Osztályunk, a
védőnők és az iskolaorvos közreműködésével. A fejtetvesség mértéke az óvodákban 1,89 %, az
általános iskolákban 2,04 %, a gócgyanús családoknál 39,0 % volt. 2018. évben jelentésem írásáig 46
egységben 6847 személy vizsgálatára került sor. A fejtetvesség mértéke az óvodákban 0,76 %, az
általános iskolákban 1,3 %, a gócgyanús családoknál 2018-ban Dombóvár városban jelentésem írásáig
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még nem került sor vizsgálatra. A számadatok azt mutatják, hogy a fejtetvesség mértéke az óvodákban
és az általános iskolákban évek óta közel azonos mértékű, 1 % és 2,5 % között mozog.
8. Az életkorhoz kötött védőoltások teljesítése illetékességi területünkön folyamatos oltások és a
kampányoltások teljesítése tekintetében igen magas (99%), vagy a feletti.
9. Védőoltásokkal kapcsolatos ellenőrzések:
2017. évben Dombóvár városban 8 oltókörnél, 3 kampányoltókörnél, 1 oltóhelyen valamint 2018. évben
jelentésem írásáig 5 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 2017 és 2018 évben hűtőlánc megszakadásáról osztályunkhoz bejelentés nem érkezett.
A védőnői jelentések alapján Dombóvár városban tartós védőoltás elmaradás nincs.
10. Kiemelt munkatervi feladatok teljesítése.
2017-ben kiemelt munkatervi feladatként került meghatározásra a járóbeteg ellátását nyújtó
intézményeknél / egészségügyi szolgáltatóknál az online fertőző beteg bejelentő rendszer (OSZIR)
használata, a bejelentési fegyelem ellenőrzése.

Illetékességi területünkön járóbeteg szakellátás

keretében 1 szolgáltató, a Dombóvári Szent Lukács Kórház regisztrált az OSZIR fertőzőbeteg
alrendszerében.

A regisztráció 2014. decemberben megtörtént, azóta folyamatosan történnek a

bejelentések. A Dombóvári Szent Lukács Kórház járóbeteg szakellátást 2 telephelyen, Dombóváron és
Tamásiban biztosít. Az egészségügyi szolgáltatónál a járóbeteg szakellátás területén a fertőző beteg
bejelentés vonatkozásában 1 fő került kijelölésre, aki felelős a bejelentések megtételért. Tapasztalataink
alapján a járóbeteg ellátás keretében észlelt fertőző megbetegedések a szolgáltató részéről bejelentésre
kerülnek.
2018. évben kiemelt munkatervi feladatként került meghatározásra az életkorhoz kötött védőoltásokat
végző egészségügyi szolgáltatók hűtőtároló kapacitásának felmérése kérdőív segítségével, illetve
helyszíni ellenőrzés lefolytatásával. Ellenőrzéseink tapasztalata alapján elmondható, hogy az
oltóanyagok tárolásához elegendő tárolási kapacitással rendelkeznek a szolgáltatók.
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11. Panasz- illetve közérdekű bejelentések
2017-évben akut rüh fertőzött személyekről kaptunk értesítést gyermek háziorvostól Dombóváron, 2
családnál 3 főt érintett a fertőzöttség. Az elvégzett járványügyi teendőkről az előző beszámolómban
tájékoztatást adtam.
2018. évben nem érkezett bejelentés Osztályunkhoz járványügyi szakterületet érintően.
Élelmezés- és táplálkozás- egészségügy
Élelmezés-, és táplálkozás-egészségügyi tevékenységünkben elsődleges a táplálkozás-egészségügyi
ellenőrző tevékenység, valamint a megelőző jellegű tevékenységek dominálnak. 2018. április óta
Dombóvár város és a Dombóvári járás területén 1 fő népegészségügyi ellenőrre hárul e szakterület
felügyelete heti 3 napon, a fennmaradó 2 napban a szakügyintéző Tamásiban végez munkát, így a
kapacitáshiány a szakterületen továbbra is érzékelhető.
1. Táplálkozás egészségügyi és dietétikai, valamint kozmetikai ellenőrzések, vizsgálatok:
Az élelmezés-egészségügyi szakterületen munkánk prioritását a közétkeztetést végzők ellenőrzésének a
2015. szeptember 1-től hatályba lépett a közétkeztetést szabályozó, a közétkeztetésre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben foglaltak, valamint a
TMKH Hatósági Főosztályának Szociális és Gyámügyi Osztályának felkérésére végezett főzőkonyha
ellenőrzések jelentik. Az ellenőrzések súlypontját továbbra is a gyermekélelmezés, valamint az időseket
ellátó szociális étkeztetés területei jelentik. A szakterülethez kapcsolódóan látjuk el a kozmetikumok
előállítása és forgalmazása feltételeinek felügyeletét is.
Az év folyamán a Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának Szociális és Gyámügyi
Osztályának megkeresése alapján, Dombóváron nem hajtottunk végre ellenőrzést.
Saját munkatervi feladataink alapján végrehajtott táplálkozás-egészségügyi ellenőrzések tapasztalatai:
Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet által üzemeltetett egységek közül 4
főzőkonyhát ellenőriztünk. A HEMI főzőkonyháján tartott ellenőrzés és az ellenőrzésünket
követően bemutatott étlapok elemzése után, figyelmeztető határozatot adtunk ki, az étlapok,
nyersanyag kiszabatok 37/2014 (IV.30) EMMI rendeletnek való megfeleltetése céljából (étlapok
és nyersanyag kiszabatok összeállítását a rendelet alapján kell végezni). Az étlap, nyersanyag
kiszabat elemzésének eredménye: az étlapon és a nyersanyag kiszabaton is egyben szerepelt a
tízórai és az uzsonna, ömlesztve. Nem derült ki sem az étlapból, sem a nyersanyag kiszabatból,
hogy hány főt étkeztettek, korosztályonként. A nyersanyag kiszabatnál többször szerepel 0-s
érték

a

nyersanyagok

mögött.

A

benyújtott

étlapok

és

nyersanyag

kiszabatok

tápanyagszámításra alkalmatlanok voltak.
Apáczai főzőkonyháján tartott ellenőrzésünk után szintén egy figyelmeztető határozat került
kiadásra, a 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet betartatása céljából (nem megfelelő energia
tartalmak, valamint a kollégisták számára ötszöri étkezés biztosítása). Az ellenőrzés során az
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alábbi táplálkozás- egészségügyi hiányosságokat állapítottuk meg: az ellátott 60 fő kollégista
részére háromszori étkezést (reggeli, ebéd, vacsora) biztosítanak, a jogszabályban előírt ötszöri
helyett. A 4-6 éves korosztály részére biztosított háromszori étkezés során a napi energia
tartalmak 8 napon voltak magasabbak a vizsgált 10 élelmezési nap alatt az előírt 900-1100kcalnál. 7-10 éves korosztály háromszori étkezése esetében 6 napon volt magasabb a napi energia
tartalom a vizsgált 10 élelmezési nap vonatkozásában az előírt 1100-1320kcal-nál. 7-10 éves
korosztály egyszeri étkezése esetében 3 alkalommal volt magasabba a napi energia tartalom a
vizsgált 10 élelmezési nap vonatkozásában az előírt 600-750kcal-nál. 11-14 éves korosztály
háromszori étkezése esetében 3 napon volt magasabb a napi energia tartalom a vizsgált 10
élelmezési nap vonatkozásában az előírt 1300-1550kcal-nál. 11-14 éves korosztály egyszeri
étkezése esetében 3 alkalommal volt magasabb a napi energia tartalom a vizsgált 10 élelmezési
nap vonatkozásában az előírt 700-850kcal-nál. A felnőtt (15-69 éves korosztály) egyszeri
étkezése estében 6 napon volt magasabb az energia tartalom a vizsgált 10 élelmezési nap
vonatkozásában az előírt 700-900kcal-nál.
Zöld Liget (Amália) óvoda főzőkonyháján tartott májusi ellenőrzés során több hiányosság
merült fel, mind az étlapok elemzését, mind a konyha állapotát tekintve. A konyhán feltárt
hiányosságok egy része a szeptemberi ellenőrzés során továbbra is fennállt, például a
mosogatott fehér edényzet tárolására szolgáló szekrény polcainak felülete továbbra is sérült volt.
Az étlapok elemzése során feltárt hiányosságok pótlása céljából többször kértünk be ez év során
étlapokat. A nyári időszakban történt étlap elemzés során a legfőbb hibákat az adatbázisba nem
pontosan felvezetett nyersanyag adatok adták, például a teljes kiőrlésű zsemle esetében nem
jelzi az étlap a glutént, mint allergént; valamint az összes kenyérféleség darab mennyiséggel
került felvitelre, így nem derül ki, hogy az étkező pontosan milyen mennyiségű kenyeret kapott.
Valamint előfordult több esetben, hogy a felnőtt és a gyermek ebéd nyersanyag kiszabata nem
egyezett.
Tündérkert Bölcsőde főzőkonyháján tavasszal étlapelemzéssel összekötött közegészségügyi
ellenőrzés történt. Az étlapok elemzése során feltárt hiányosságok megszüntetésére ebben az
esetben is figyelmeztető határozat került kiadásra Az étlapok elemzése során a következőket
állapítottuk meg: a Bölcsődei étkeztetés esetében a napi 3 adag zöldség, gyümölcs nem minden
esetben teljesül. Bölcsődei étkeztetés esetében 23% alatti zsírtartalmú húskészítményt
legfeljebb 4 alkalommal lehet adni, 10 egymást követő élelmezési nap alatt, azonban 6
alkalommal kaptak a gyermekek. Rizst legfeljebb 1 alkalommal lehet adni 10 élelmezési nap
alatt, azonban 2 alkalommal kaptak a gyerekek. Száraztésztát legfeljebb 1 alkalommal lehet
adni, 3 napon kaptak száraztésztát 10 élelmezési nap alatt. A tej- tojásmentes diéta, napi
háromszori étkeztetése esetében a teljes kiőrlésű gabona alapú élelmiszer napi egyszeri adása
nem minden esetben történt meg. 23% alatti zsírtartalmú húskészítményt a megengedett 5
alkalom helyett 6 alkalommal kaptak a gyerekek. Májkészítményt a megengedett legfeljebb 1
alkalom helyett, 2 alkalommal kaptak. Száraztésztát a megengedett 2 helyett, 3 alkalommal
kaptak. A glutén- tej- tojás- mogyorómentes diéta napi háromszori étkeztetése esetében 23%
alatti zsírtartalmú húskészítményt a megengedett 5 helyett 6 alkalommal kaptak a gyerekek, míg

Népegészségügyi Osztály
7200 Dombóvár, Jókai u. 18. Telefon: (36 74) 466-341 E-mail: dombovar.nepegeszsegugy@tolna.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu

májkészítményt a megengedett legfeljebb 1 helyett 2 alkalommal kaptak. Száraztésztát a
megengedett legfeljebb 2 alkalom helyett 4 alkalommal kaptak a gyerekek.
Júliusban mintavételezésre került sor, egynapi bölcsődei étel került megmintázásra, valamint
bekértük az aktuális étlapokat is. A mintavételezés eredményét megküldtük, majd 30.000Ft
egészségügyi bírság került kiszabásra, mert bár a figyelmeztető határozatban előírt só, valamint
energiatartalmak az étlapokon megfelelőek voltak, az analitikai vizsgálat eredménye szerint a só
tartalom a megengedett 4g helyett 7g, míg az energia tartalom az előírt 800-950kcal helyett
686kcal volt. A főzőkonyha esetében is személyi változások történtek, melyre tekintettel ez év
őszén még nem történt utóellenőrzés.
Osztályunk ellenőrzést tartott az Aranysziget Szociális Otthon főzőkonyháján is, az
ellenőrzés során közegészségügyi hiányosság nem merült fel, az étlapok ellenőrzése során a
következő hibák merültek fel: az intézmény konyhája az élelmezésvezető elmondása szerint
tejmentes diétát szolgáltat az időseknek, de nem szakorvosi utasításra, inkább csak öregkori tej
intolerancia okán, azonban a kapott diétás étlapokon több esetben szerepel a tejtermék, laktóz
az allergének között. A nyersanyag kiszabatok alapján több receptúrába kerül tej vagy tejtermék
a tejmentes diéta esetében (rántott csirkemell, kapormártás, tojáskrém). Két esetben szerepel az
étlapokon gyümölcspüré, de egyik esetben sincs feltüntetve a pontos energiatartalma. Az
egyszeri étkezők esetében az ebéd energiatartalma 633,01kCal és 1262,17kCal között változik,
az előírt 700-900kCal helyett. A hiányosságok megszüntetéséről az intézmény nyilatkozott.
Osztályunk ez év őszén ellenőrzést tartott a Szent Lukács Kórház főzőkonyháján is, ahol több
közegészségügyi hiányosság (falazat, ajtófélfa sérülése, nem elégséges világítás, fekete-fehér
öltözés megvalósulásának, ruházat megfelelő tárolásának elmaradása, több használaton kívüli
eszköz, öltöző szekrények, főzőtér padozatának, mennyezetének, csövek, valamint a fehér
edény mosogató gép tisztaságának kifogásoltsága, a fekete edény mosogatóban az elszívás
elégtelensége, az eszközök (zsúrkocsik, asztalok, páraelszívók) rozsdás felülete) merült fel,
valamint az étlapok első elemzése során kiderült, hogy a napi energia tartalmak jelentősen
alacsonyabbak az előírtnál, a sótartalmak pedig több esetben meghaladják a rendeletben
előírtakat. Az étlapok további elemzése folyamatban van.
Kozmetikai gyártó-és forgalmazói, valamint szolgáltatói tevékenység ellenőrzése
•

A városban egy 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 nem 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, melynek eredménye még nem érkezett meg.
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•

A fodrász-kozmetikai szolgáltatás területén 1 vállalkozó ellenőrzése történt, az ott feltárt
hiányosságokat az üzemeltető pótolta.

Közérdekű bejelentések
Táplálkozás-egészségügyi-, valamint személyi higiénével kapcsolatos higiénés hiányosságaira utaló
bejelentés is érkezett Osztályunkra, mely kivizsgálása után határozat került kiadásra a hiányosságok
megszüntetése céljából, a hiányosságok pótlása a határozatban megadott határidő lejárta előtt
megtörtént.
Kiemelt munkatervi feladatok:
Az EMMI-OTFHÁT által központilag meghatározott kiemelt munkatervi feladatokat az eltelt időszakban
kapacitáshiány

ellenére

időarányosan

sikerült

maradéktalanul

teljesíteni.

A

közétkeztetés

ételmintázással egybekötött komplex ellenőrzése megtörtént, valamint a 2017. évihez hasonlóan a
kozmetikai gyártóhelyeket, az itt gyártott termékek minőségének mikrobiológiai megfelelőségét, a
gyártás higiénés feltételeit ellenőriztük. A levett 2 db felület-tisztasági és egy termék-minta vizsgálati
eredménye megfelelő volt.
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 hulladékszállítás megoldása; rovar- rágcsálóirtási
szerződés), nagyobb részük továbbra is kémiai biztonságot érintő hiányosság (elektronikus alapú
tevékenység-bejelentés, kémiai kockázatértékelés elkészíttetése, címkével megegyező adattartalmú
biztonsági adatlapok beszerzése.).
Gyermek-, és ifjúságegészségügy
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.
2017.-ben

kiemelt

munkatervi

feladat

keretében

az

általános

iskolák

közegészségügyi

körülményeinek országos felmérését végeztük el. Dombóvár városban valamennyi általános iskola
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felmérése megtörtént. Az ellenőrzések tapasztalatairól, az észlelt hiányosságokról, a megtett
intézkedésekről az előző beszámolóban tájékoztatást adtam.
2018.-évben kiemelt munkatervi feladat keretében a középfokú iskolák közegészségügyi felmérését
végeztük el egységes szempontrendszer alapján. Az ellenőrzések során észlelt hiányosságok
orvoslására figyelmeztető határozatban intézkedtünk a fenntartó fele. Az észlelt hiányosságok az
alábbiak voltak:
Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
intézménynél
Az ellenőrzés időpontjában nem tudták bemutatni a veszélyes anyagokkal és keverékekkel folytatott
tevékenység felhasználásával kapcsolatban a bejelentést, valamint ezen anyagokkal kapcsolatban a
kémiai kockázatértékelést.
A tantermek többségében - a parketta padozatúaknál – a parketta nagymértékben kopott, felújításra
szorul.
A mesterséges megvilágítást biztosító neon fénycsövek némelyike kiégett, nem világít, több
világítótestnél hiányzik az armatúra.
2 leány WC-nél 1-1 WC fülke le van zárva, mert nem üzemképes
1fiú WC-nél (fsz. régi rész) 1 vizelde használaton kívül van, le van zárva, nem üzemképes.
Tanári kézmosóknál (WC-k előtere, tanári szobában lévő kézmosóknál) nincs biztosítva
kézfertőtlenítőszer és papírkéztörlő.
A WC helyiségekben (diák) a WC papírtartók töröttek, valamint nincs biztosítva WC papír (sem a WC
helyiségben, sem az osztályteremben)
4 PVC padozatú tanteremben a PVC nagymértékben felszakadozott, folytonossági hiány van, így
nehezen tisztítható, fertőtleníthető.
Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumnál
Az épület alulról vizesedik, mely elsősorban az alagsori tantermekben, helyiségekben okoz gondot.
Dohszag, vakolat hiány (számítás technika tanterem), salétrom kicsapódás van.
Az épület tetőszerkezete elavult, beázás nyomai több helyiségben látható (pl. könyvtár, II. e.
tanterem)
A parketta padozatú helyiségekben a parketta nagymértékben kopott, lakk több tanteremben nincs
a parkettán.
A mesterséges megvilágítást biztosító neon fénycsövek, armatúrák többsége korszerűtlen, elavult
(lelógó armatúrák a mennyezetről), némely tanteremben becslés szerint a számuk nem elegendő a
megfelelő fényerősség biztosításához.
Az iskolai padok több tanteremben kopottak, régiek, összecsavarozottak, nem mozgatható
padokban ülnek a tanulók, egy-két tanteremben nem a gyermek testméretének megfelelő (alacsony
a szék a testmagassághoz).
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A tornaterem padozata (parketta) nagyon kopott, elhasználódott. A falak és a födém koszos, kopott,
vakolat repedezett, födémen vakolat hiány is van.
Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma intézménynél.
A tetőtérben a nyílászárók (ablakok) korhadtak, néhol penészesek, némelyiket nem lehet kinyitni.
(247.sz. terem)
A II. emeleti folyosón leázás miatt a falfelületen a leázás nyomai láthatók, pereg a festék.
A kollégiumi részen a fiú fürdő (I. emelet) le van zárva, mert a zuhanytálca használata leáztatja a
konyhát.
Parketta padozatú tantermek padozata nagyon kopott, csiszolásra, felújításra szorul, lakk szint már
nincs is a parkettán.
Tetőtérben a hajópadló a folyosón és a tantermekben is nagyon kopott, a lakk több helyen lekopott.
A földszinten, a folyosón egy nagyobb területen a műgyanta padozat felszakadozott, nagyobb
méretű hiány van, valamint az I. emeleten a folyosón szintén folytonossági hiány van a műgyanta
padozatnál.
Nyílászárók az iskolában (kivéve kollégiumi rész), nagyon kopottak, elvetemedettek.
A földszinti 008-as tanteremben belépve erős dohszag érezhető, kimondottan irritáló. A falak körben
faburkolattal ellátottak, a tanári dobogó linóleummal lefedett, a tanterem lépcsőzetesen dobogós
kialakítású, mely szintén burkolt PVC-vel, a PVC borítás több helyen felszakadozott, kopott.
Tárgy évben is megtörtént a tábor üzemeltetőjének bejelentése alapján a nyári napközis táborok
közegészségügyi

ellenőrzése.

Dombóváron

5

napközis

tábort

jelentettek

be.

Az

elvégzett

közegészségügyi ellenőrzések alapján a hiányosság felszámolására figyelmeztető határozatban
intézkedtünk a fenntartó fele. A szálláshellyel rendelkező Gunaras tábor vonatkozásában az alábbi
hiányosság kerültek megállapításra.
Az ellenőrzés során dohos, penész pöttyökkel tarkított párnákat, 1-2 paplant valamint
ágybetétszivacsot észleltünk.
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.
Panasz- illetve közérdekű bejelentések.
Előző beszámolóm írása óta oktatási, nevelési intézmények vonatkozásában panasz- illetve közérdekű
bejelentés nem volt.
Település-egészségügyi szakterület
1. Ivóvíz szolgáltatás felügyelete
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A Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya továbbra is csak az 1000 m /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
képviselőinek és a Népegészségügyi Főosztály munkatársainak és az ügyfeleknek az 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.
A fenti két intézményi vízmű a jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve elkészíttette az általa
üzemeltetett ivóvíz-ellátó rendszer vízbiztonsági tervét, melyet az Országos Közegészségügyi Intézet
által kiadott szakvélemény figyelembevételével Osztályunk határozati úton hagyott jóvá.
Egészségügyi intézmények Legionellával kapcsolatos ellenőrzése kiemelt munkatervi feladataink
között szerepelt. Ellenőrzésünk során a Dombóvári Szent Lukács Kórház, mint fekvőbeteg ellátást
nyújtó, fokozott fertőzési kockázatot jelentő egészségügyi intézmény Legionella kockázatértékelési
dokumentációjának, valamint a legionellózis megelőzésére tett intézkedéseinek vizsgálatára került sor. A
kockázatértékelés az intézmény épületeinek ivóvízhálózatára, használati melegvíz-ellátó rendszerére,
valamint klímaberendezéseiben keletkező kondenzvizek vizsgálatára, illetve azok kockázataira terjed ki,
ütemezett monitoring tevékenységgel kiegészítve. A kockázatértékelési dokumentációban rögzítésre
került, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyakorisággal és módon laborvizsgálatokkal kell
ellenőrizni a kockázatot jelentő közegek baktérium terheltségét. A kórház intézményi vízmű
rendszerének bakteriológiai, kémiai és mikroszkópos biológiai önkontrollos laborvizsgálata mellett a
Legionella paraméter vizsgálatára ütemterv szerinti vizsgálata igazoltan megvalósult.
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2. 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.
A Farkas Attila Uszoda ellenőrzése, a kémiai kockázatértékelés felülvizsgálata, és az elkészült
legionella kockázatértékelés bemutatása megtörtént. Közegészségügyi hiányosság és fürdővízkifogásoltság miatt hatósági intézkedés nem volt szükséges.
A Dombóvári Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. területén a munkaterv szerinti
ellenőrzéseket végrehajtottuk. Júliusban hatósági vízminta vétel során kifogásolt fürdővízminta
eredményről tájékoztatta hatóságomat a Tolna Megyei kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya
(továbbiakban: népegészségügyi főosztály) a fürdő 6 medencéjének vonatkozásában. A kifogásolt
vízvizsgálati jelentések kapcsán 2 vízvisszaforgatással üzemeltetett medence (gyermek pancsoló,
strandmedence) vizének és víztisztító technológiájának alapos fertőtlenítését, takarítását rendelte el
hatóságunk, továbbá 4 töltő-ürítő rendszerben működtetett medence (gyógyvizes ülőmedence, beltéri
jakuzzi, tornamedence, szauna mártózó) működését függesztette fel azonnali hatállyal. A kötelezésre
határozati formában került sor, melyet a kifogásolt eredmények kiadásának napján átvett az üzemeltető.
A fenti 4 töltő-ürítő rendszerű medence felfüggesztésére a mindenre kiterjedő fertőtlenítőszeres
nagytakarítás

elvégzéséig

(medencetér

és

tartozékai,

valamint

a

technológiai

berendezések

fertőtlenítése) és az intézkedéseket követő akkreditált laboratórium által megvizsgált negatív
medencevíz vízvizsgálati eredményeinek bemutatásáig került sor. Az üzemeltető július 16-án Osztályom
részére bemutatott önkontrollos negatív fürdővíz-vizsgálati jelentések alapján valamennyi, a fürdő
területén működtetett medence megfelelő minősítésű eredményét igazolta, így ezt követően a
felfüggesztett medencéket is megnyitották a vendégek számára.
A szezon alatti ellenőrzés tapasztalatai alapján a medencék vize érzékszervileg kifogástalan, a strand
területe jól karbantartott, takarított állapotú volt, alacsony vendégszám mellett szabályos üzemvitelt és
megfelelő takarítottságot tapasztaltunk, közegészségügyi hiányosság nem merült fel.
Az üzemeltetési fegyelem érzékelhetően javult: a fürdővel kapcsolatban az elmúlt két évben közérdekű
bejelentés nem érkezett hatóságunkhoz.
Az üzemeltető a strand- és gyógyfürdő jogszabály által előírt legionella kockázatértékelését az általa
üzemeltetett GUNARAS Resort Spa Hotel Diamant wellness részlegének medencéivel együtt, külső
szolgáltatót megbízva készíttette el.
A Dombóvári Szent Lukács Kórház Gunarasi Rehabilitációs Centruma által üzemeltetett 1 db töltőürítő rendszerű gyógymedence vizét szerződés alapján továbbra is a Dombóvári Gunaras Gyógyfürdő és
Idegenforgalmi Zrt. biztosítja. Hatósági vízminta vétel során kifogásolt fürdővízminta eredményről
tájékoztatta

hatóságomat

a

népegészségügyi

főosztály

a

Rehabilitációs

Centrum

1

jakuzzi

medencéjének vonatkozásában. A kifogásolt vízvizsgálati jelentések kapcsán a vízvisszaforgatással
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üzemeltetett jakuzzi medence vizének és víztisztító technológiájának alapos fertőtlenítését, takarítását
rendelte el hatóságunk, továbbá az érintett medence működését azonnali hatállyal felfüggesztettük. A
kötelezésre határozati formában került sor, melyet a kifogásolt eredmények kiadásának napján átvett az
üzemeltető. A fenti medence felfüggesztésére a mindenre kiterjedő fertőtlenítőszeres nagytakarítás
elvégzéséig (medencetér és tartozékai, valamint a technológiai berendezések fertőtlenítése) és az
intézkedéseket követő akkreditált laboratórium által megvizsgált negatív medencevíz vízvizsgálati
eredményeinek bemutatásáig került sor. Az üzemeltető augusztus 27-én Osztályom részére bemutatott
önkontrollos negatív fürdővíz-vizsgálati jelentések alapján a jakuzzi medence megfelelő minősítésű
eredményét igazolta, így ezt követően a felfüggesztett medencét megnyitották a vendégek számára.
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. A szakaszos üzemelés változatlanul szeptembertől- júniusig (gondozási
időben) történik. Az uszoda júniustól szeptemberig zárva tart, melyet az üzemeltető előzetesen
bejelentett. Az egység ellenőrzésére szeptember végén sor került, közegészségügyi hiányosság a
tanuszoda üzemeltetése vonatkozásában nem merült fel.
3. Szennyvíztelep ellenőrzése
A Dombóvári Szennyvíztelep közegészségügyi-kémiai biztonsági ellenőrzését munkaterv szerint
végrehajtottuk. Megállapítottuk, hogy a működtetés szabályosan, a vízjogi üzemeltetési engedélyben
kikötött közegészségügyi-kémiai biztonsági feltételek betartásával történik. Az előírt rágcsálóirtást
eredményesen elvégezték a szennyvíztisztító telepen és az elvezető rendszer rágcsálók búvóhelyéül
alkalmas egyéb műtárgyaiban is. A rendszer zárt működtetésű, egészségügyi kártevők (legyek,
rágcsálók) felszaporodásától, tisztítóműből kijutó szennyezés miatti fertőzésveszélytől nem kell tartani.
Szabályzat szerinti üzemelési feltételeket tapasztaltunk, hatósági intézkedés nem volt szükséges.

3. Hulladék elhelyezés
Dombóváron a kommunális hulladékátrakó, továbbá hulladékudvar üzemel. A hulladékátrakó üzemel,
ellenőrzésére a tavalyi évben került sor. Az átrakó üzemeltetőjének változása miatt (új üzemeltető: DélKom Nonprofit Kft.) a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás lezajlott, az engedély kiadásához
közegészségügyi szempontú kikötésekkel hozzájárulást adtunk. A hulladékudvarba kizárólag a
lakosságtól származó hulladék kerül. Szelektív hulladékgyűjtés lehetősége a városban hulladékgyűjtő
szigetekkel biztosított. Ellenőrzéseink alkalmával az induló új vállalkozásoknál továbbra is több esetben
tapasztalható, hogy a telephelyre nem rendelkeznek a kommunális hulladékszállításra érvényes
szerződéssel; ezt a hiányosságot az elmúlt időszakban az ellenőrzést követő rövid határidőn belül
minden esetben pótolták, iratbemutatással igazolták.
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.
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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.

5. Közérdekű bejelentések
Dombóvár városból 2018-ban Osztályunkhoz település-egészségüggyel összefüggésben 7 közérdekű
bejelentés érkezett.
Az előző évek tapasztalataihoz képest kedvező fejlemény, hogy a fürdők-strandok üzemeltetésével
kapcsolatos bejelentés nem érkezett.
Nem közművesített, osztatlan közös tulajdonú lakások illemhelyhasználatával, hulladék
elhelyezéssel kapcsolatosan érkezett bejelentések:
•

Egy Kossuth utcai, közös udvarral rendelkező társasház egyik lakásának lakói ellen korábban

Osztályunkhoz érkezett közérdekű bejelentés kapcsán rendelkező határozatot adtunk ki a lakás 3
tulajdonosa részére, miután helyszíni szemle alkalmával meggyőződtünk a bejelentéssel érintett lakás
rossz higiénés körülményeiről. Rendelkező határozatunkban a lakásban és annak környékén
felhalmozott – a fertőző betegséget terjesztő rovarok és rágcsálók tömeges elszaporodásának kedvező,
illetve búvóhelyéül szolgáló – nagy mennyiségű hulladék elszállíttatására szólítottuk fel a tulajdonosokat.
A bejelentéssel érintett lakás utóellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a lakásban élő tulajdonos a
beltérben felhalmozott nagy mennyiségű hulladékot elszállíttatta, a helyiségeket felsöpörte, ezzel a
közvetlen közegészségügyi

veszély megítélésünk

szerint megszűnt. Az ügyet hivatalból az

önkormányzat, mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv felé továbbítottuk a tulajdonosok
rendszeres hulladékszállítási szerződésének megkövetelése miatt, ugyanis a kialakult állapot egyszeri
megszüntetésével a korábban kialakult rossz higiénés állapotok újból veszélyt jelenthetnek a
lakókörnyezetben élőkre.
•

Egy Kórház utcai, közös udvarral rendelkező társasház lakásának tulajdonosa tett közérdekű

bejelentést Osztályunkhoz a saját tulajdonában lévő, de a lakás haszonélvezője által lakott ingatlan
higiénés állapotával kapcsolatban. Osztályunk munkatársa helyszíni szemlét tartott a fenti lakásban és
annak környezetében. A helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy a közérdekű bejelentéssel
érintett ingatlan rendkívül elhanyagolt állapotú, takarítatlan, az ott élő személyek a lakásban nagy
mennyiségű kommunális hulladékot (főként műanyag-, fém- és papírhulladék, élelmiszer maradék) és
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egyéb bútornak nem nevezhető lomot halmoztak fel. Patkányok és egyéb rágcsálók közvetlen jelenléte a
helyszíni szemle során nem tapasztalható, de az épület, valamint az udvar elhanyagolt állapotából
feltételezhető, hogy az rágcsálók búvóhelyéül szolgálhat. Az állapot megszüntetésére határozatban
köteleztük a tulajdonost.
•

Szintén hulladék nagy mennyiségben történő felhalmozása miatt 2 további közérdekű

bejelentéssel foglalkoztunk. Egyik esetben a társasházi lakás bel terében, míg a másik esetben a
lakásban és annak közös udvarán halmoztak fel kommunális hulladékot a korábbi tulajdonosok. Mindkét
esetben határozati kötelezést adott ki Osztályunk az érintett tulajdonosok részére.

Állattartással és trágya elhelyezéssel kapcsolatban 2 dombóvári ingatlannál tartottunk helyszíni
szemlét tárgyévben. A közérdekű bejelentés megtételére elsősorban a zavaró bűzhatás miatt került sor.
A

helyszíni

ellenőrzések

alkalmával

megállapítást

nyert,

hogy

az

állattartás

körülményei

közegészségügyi szempontból nem kifogásolhatók. A keletkező trágya időszakos elhelyezésének
körülményei a tulajdonosok részéről megfelelőek, a rovarok-, rágcsálók elleni folyamatos védekezésről
mindkét esetben gondoskodtak.

Szennyvíz szivárgással kapcsolatban egy ízben érkezett közérdekű bejelentés Osztályunkhoz. A Park
utcában található szennyvíz átemelő hibás működése miatt időszakosan kommunális szennyvíz szivárog
a közterületre. A bejelentés helyszíni kivizsgálására a dombóvári önkormányzat munkatársával közösen
került sor. Az önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíz átemelő nyilatkozat szerint felújításra kerül a
jövő évben, addig is a közterületre történő szivárgás megelőzése érdekében annak rendszeres és
szükség esetén soron kívüli szippantása valósul meg.
6. Működő (nyilvántartott) szálláshely szolgáltatók ellenőrzése:
Munkatervünknek megfelelően történt.
•

Gunaras

Resort

Szabályszerű

Spa

Hotel

működtetést

közegészségügyi-kémiai

tapasztaltunk,

intézkedés

biztonsági
nem

volt

ellenőrzése
szükséges.

megtörtént.
Áttétel

miatt

hatóságunkhoz került közérdekű bejelentés kapcsán soron kívüli vizsgálatot folytattunk le . A
bejelentő által leírt, falak egyes részein tapasztalható penészesedést a karbantartások során
kijavították.
•

Hotel Dombóvár közegészségügyi-kémiai biztonsági ellenőrzése megtörtént. A felújítást követően
szabályszerű működtetést tapasztaltunk, intézkedés nem volt szükséges.

•

A Gunaras Kemping közegészségügyi ellenőrzése megvalósult, a tapasztalt hiányosságok
pótlására felszólítottuk az üzemeltetőt, a kifogásoltságok megszüntetése határidőn belül megtörtént.

Az Európa Hotel tervezett ellenőrzése november hónapban esedékes.
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Kémiai Biztonság
Hatóságunk nyilvántartása szerint a dombóvári járásban 1 veszélyes anyagot gyártó vállalat működik,
mely az általa gyártott nem denaturált etilalkohol (legalább 80 tf% alkoholtartalommal) tekintetében az
Európai Vegyianyag-ügynökség felé regisztrációs kötelezettségének eleget tett. A 2018. évi kiemelt
munkatervi feladatok körében, az ún. SIA projekt keretében árucikkekben lévő SVHC-k (különös
aggodalomra okot adó anyagok) ellenőrzésére és azokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségek
vizsgálatára került sor. Dombóváron 1 műanyag árucikkeket előállító cégnél került sor ilyen jellegű
ellenőrzésre, melynek során megállapítást nyert, hogy a termékek előállításához SVHC-ket nem
alkalmaznak összetevőként.
A dombóvári járásban 1 olyan szállító működik, mely külföldön, Európai Uniós tagállamban közvetlenül
beszerzett veszélyes keverékeket (háztartási vegyi árut) forgalmaz kiskereskedelmi tevékenység
keretében elsődleges magyarországi forgalmazóként. A külföldön beszerzett termékek előírás szerinti
magyar nyelvű címkézéséről és azok magyar nyelvű biztonsági adatlapjainak elkészíttetéséről a
forgalmazó gondoskodik.
További kiemelt munkatervi feladatok keretében (REF 6 projekt) a veszélyesként osztályozott
anyagok/keverékek 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.
2017. június 1. után kereskedelmi forgalomban már csak az Európai Parlament és a Tanács
1272/2008/EK rendeletében (CLP rendelet) meghatározott jelzésű és címke adattartalmú termékek
forgalmazhatók. 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.
Összességében elmondható, hogy illetékességi területünkön javult a bejelentési fegyelem, mely a kémiai
biztonsági szakterületi, illetve az ellenőrzést végző egyéb szakterületi munkatársak ellenőrző
munkájának

köszönhető.

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, valamint a 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
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