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I. melleklet az elliterjeszteshez 

BUDAPEST FOV AROS KORMANYHIVA TALA X. KERULETI NEPEGESZSEGUGYI lNTEZETE 

2013. evi osszefoglalo jelentes 

2013. janm1r elejen megtOrtent Nepegeszsegugyi Intezettinknek a BFKH X. Kertileti 

Kormanyhivatalahoz t0rten6 integralasa. Ezzel a munkaltat6i jogokat a kertileti hivatalvezeto 

vette at, a szakmai iranyitas megmaradt a fovarosi es megyei tisztifoorvosnal, illetve az 

NSZSZ-nel. A valtozas ktilonosebb problemak nelktil zajlott. A 2013-as ev elejen 

zokkenomentesen megval6sult az Intezet telephelyeinek osszevonasa. Bar mar 2012. 

okt6bereben osszekoltozttink uj irodaeptilettinkbe, - melyet a Budapest F6varos X. Kertilet 

K6banyai Onkormanyzat biztositott resztinkre, es nagyon koszonjtik -, ennek pozitiv hatasait 

igazab61 2013-ban erezttik. Azzal, hogy az azonos szaktertileten dolgoz6 munkatarsak kozos 

irodahelysegben lettek elhelyezve, a csoportok osszekovacsol6dtak. A kollegak segitik 

egymas munkajat, megbeszelik a problemakat es a harom kertiletben egyseges iranyelvek 

szerint vegzik tevekenysegtiket (azonos iratmintak, egyseges jogertelmezes, stb.). 2013. evben 

Intezettink letszama 1 f6 orvossal csokkent. A helyettes tisztif6orvos marcius 1-tol nyugdijba 

vonult, el6tte egesz evben betegallomanyban volt. Statuszara november 1-tol kinevezesre 

kertilt az addigi tisztiorvos. Jelenleg a tisztiorvosi allas tires, szeretnenk miel6bb betOlteni. A 

kozegeszsegtigyi feltigyel6k kozott is jelent6s mozgas volt a tavalyi evben. Ketten mentek 

nyugdijba, az 6 helytiket sikertilt fiatal kollegakkal betOlteni. Egy kollegan6 ktilfdldre ment 

dolgozni, megtiresedett helyet palyakezd6 feltigyel6vel p6toltuk. 2013. december vegen a 

titkarsagvezet6 titkamo 40 eves munkaviszony utani nyugdijazasat kerte. Munkajat egy masik 

adminisztratorunk vette at. A felszabadult adminisztratori allasra 2014 januarjaban talaltunk 

megfelel6 munkatarsat. 

Telepiiles- es kornyezet-egeszsegiigy: Onkormanyzati vagy egyeb hat6sagi megkeresesek 

eseten (kereskedelmi es telephely nyilvantartasba vetel stb.) szakhat6sagi feladatkorben 

helyszini szemlet kovet6en allasfoglalast adtunk. Rendvedelmi szervek feleresere reszt 

vetttink a kertiletben sportrendezvenyeknek helyt ad6 sportletesitmenyek ellen6rzesen. A 

szaktertiletre beerkez6 lakossagi panaszbejelentesek temakorei a korabbi evekehez hasonl6an 

alakultak (agyi poloska, cs6tany, patkanyeszleles, hulladekgy(ijt6 eletm6d, allattartas, 

kozfiirdo, strand higienes kifogasoltsaga stb.). A bejelentesek megalapozottsagar61 helyszini 

szemle alkalmaval gy6z6dtiink meg, a sziikseges intezkedeseket megtettiik, illetekesseg vagy 

hataskor hianya eseten tovabbitottuk azokat az eljar6 hat6sagok fele. 2013. evben kevesebb 

esetben erkezett lakossagi megkereses kozegeszsegiigyi szakvelemenyezes celjab61 az 
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onkormanyzati berlakasok rossz rniiszaki es higienes allapota rniatt (peneszedes, azas, 

rovar- ragcsal6fert6zottseg). Az agyi poloska fertozottseggel kapcsolatos bejelentesek 

rnerteke tovabbra is rnagas - fokent tarsashazi komyezetbol. Egy X. Keriileti tarsashazban az 

agyi poloska fertozottseget sikeriilt felszarnolni annak eredrnenyekent, hogy szinte 

valarnennyi lakoval szernelyesen felvettiik a kapcsolatot, rneggy6z6dtiink a rovar 

el6fordulasar61, ravettiik a lakokat a kozos atfog6 irtasban val6 reszvetelre. u gyancsak 

tarsashazi komyezetben egy kisebb kiterjedesii de a goclakasban jelentos rnertekii 

cs6tanyfert6zottseget eredrnenyesen felszarnoltattunk, rnelyben ugyancsak a rendszeres 

szernlek, rneggyozes vezetett eredrnenyre. Az illetekessegi teriiletiinkon talalhat6 kozfiird6 

egysegek ellenorzeset elvegeztiik, a feltart hianyossagok rnegszuntetesere intezkedtiink -

kiernelked6 problernat nern tapasztaltunk. H6segriad6 elrendelese eseten ertesitettiik az 

erintett intezrnenyeket, hatosagokat. 

A nemdohanyzok vedelmerol: A 2012 evhez kepest jelentosen rnegnott Intezetunkben a 

nerndohanyzok vedelrnerol es a dohanytermekek fogyasztasanak, forgalrnazasanak egyes 

szabalyair61 sz616 1999. evi XLII. tOrveny rnegsertese rniatt mas hatosag altai kezdernenyezett 

eljarasok szarna. A rendorseg es a kozteriilet-felugyelet a legtObb esetben aluljarokban, vasuti 

palyaudvarokon igazoltatott dohanyzasi korlatozast rnegsert6 szernelyt, es tett feljelentest 

ellene. Ezen helyszineken dohanyz6 szernelyek kozott jellernzoen rnagas a hajlektalan 

szallora bejelentkezok, ervenyes lakcirnrnel, tartozkodasi hellyel nern rendelkezok aranya. A 

vegrehajtasi eljaras kereteben sern valoszinii az egeszsegvedelrni birsag teljesitese. 

Valarnennyi szakteriileten dolgoz6 rnunkatarsunk a sajat szakteriileten vegzett ellenorzese 

rnellett az Nvt. rendelkezeseinek betartasat is ellenorzi. Tobb alkalornrnal akci6ellen6rzes 

kereteben vizsgaltuk az NVT betartasat. Ezen ellenorzeseken hianyossag nern rneriilt fel, az 

egysegek isrnerik es betartjak a dohanyzasra vonatkoz6 szabalyokat. 

Kemiai biztonsag: A kerniai biztonsag teriileten az ev folyarnan kiriv6 jogszabalysertes, 

bavaria eserneny nern fordult el6. Gyogyszergyaraink koziil az EGIS Gyogyszergyar Nyrt. 

biztonsagi jelentes keszitesere kotelezett, rnivel a Seveso hatalya ala tartozik, fels6 

kuszobertekii veszelyes uzernnek rnin6sul. Az EGIS gy6gyszergyarban a F6varosi 

Katasztr6favedelrni Igazgatosag szervezeseben tObb tarshatosaggal kozos bejarason vettunk 

reszt, rnelyen a Nepegeszsegugyi Szakigazgatasi Szerv Kerniai Biztonsagi Osztaly 

kepvisel6jevel egyiitt vegeztuk a kerniai biztonsagi ellen6rzest. A vizsgalt biztonsagi 

adatlapok kisebb tartalrni hibait eszleltuk, rnelyre figyelrneztet6 vegzesben intezkedtiink. 
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Az OTH es az NSzSz altai megfogaimazott munkatervi feiadatokat teijes egeszeben 

teijesitettiik. Az Eur6pai Vegyianyag Ugynokseg (ECHA) altai adott REF-3 feiadatot a NAV 

adatbazisaban szerepio 3 vegyianyag importal6nai elvegeztlik. Hianyossagot a regisztralassal 

kapcsoiatban nem tapasztaitunk. Az ellenorzesek soran egy esetben hatarozatban intezkedtiink 

a forgaimazott anyagok biztonsagi adatiapjainak atdolgozasara. 

Az illetekessegi teriiietiink kemiai biztonsagat tovabbra is a 3 gy6gyszergyar, vaiamint a 

nagyobb vegyianyag gyart6k, forgaimaz6k hatarozzak meg. A gy6gyszergyart6 cegek a 

Reach es a CLP tekinteteben jeientos mertekben erintettek, es az ezekkei kapcsolatos 

tevekenysegiiket sajat szakembereikkel magas szinvonaion vegzik. A vegyianyag gyart6knai, 

forgaimaz6knal 8 esetben hatarozatban intezkedtiink foieg a biztonsagi adatiapok tartaimi, 

formai hibai miatt. A feihasznai6knal eszielt kisebb hianyossagok miatt, mint pl. a 

kockazateiemzes tartaimi hianyossagai vagy a biztonsagi adatiapok frissitesenek hianya, a 

fokozatossag eivet betartva figyeimezteto vegzest adtunk ki 22 esetben. Tarsintezeteket 39 

vegzesben ertesitettiink fOieg cimkezesi es a biztonsagi adatiapok hibai miatt. A Reach 

rendelet XVII. mellekieteben fogialt korlatozas megserteset tapasztaltuk 1 vegyi anyag 

ertekesitOnei, meiyeknel a lampaoiajok es grillbegylijt6 foiyadekok csomagoiasanak es 

cimkezesenek hianyossaga miatt az ertekesitest tiitottuk meg hatarozattal. A biocid termekek 

eioallitasavai, forgaimazasavai es feihasznaiasavai kapcsoiatban vegzett ellenorzesek alapjan 

egy biocid termek forgaimaz6t OTH engedeiy hianya miatt es ket biocid termek feihasznai6t 

( ettermek) tevekenyseg bejeientes/kockazateiemzes hianya miatt 100000-100000 Ft. kemiai 

terheiesi birsag megfizetesere koteieztiink. Laborat6riumi vizsgalati eredmeny aiapjan egy X. 

keriiieti forgaimaz6nai a nem megfeieio bakterioi6giai hatekonysagu Ciarasept higienes 

keztisztit6 es fertotienitoszer tovabbi forgaimazasat tiltottuk meg. A kartevoirtassai foglakoz6 

vallaikozasoknai nem taialtunk hianyossagot. Egy kartevoirt6 vallaikozas tevekenysegi 

engedeiyet szemeiyi valtozasok miatt m6dositottuk. Az uszodakat es strandfiirdoket a 

vizfertotienito es aigaoio szerek illetve takarit6szerek tekinteteben a kemiai biztonsag 

szempontjab6I rendszeresen vizsgaljuk. Kiriv6 hianyossagot nem tapasztaltunk, egy uszoda 

eseteben a taroias es kockazatbecsles tartalmi hibai miatt hatarozatban intezkedtiink. 

Elelmezes- es hiphilkozas-egeszsegiigy: A csoport munkajanak nagyobb reszet a 

kereskedeimi tevekenysegek bejeientesehez kotOtt ellenorzesek adtak. Illetekessegi 

teriiietiinkon az eimult evben 474 aikaiommai vegeztiink iiyen jellegii ellen6rzest. Ez 175 

ellen6rzessei tObb, mint az ei6z6 evben.A X. keriiiet kiemeit beruhazasa az Arkad 2 

bevasar16kozpont atadasa 2013-ban tOrtent. Az uj iizietek ebben az evben kezdtek meg 

miikodesiiket, igy a sziikseges igazoiasok, szakhat6sagi allasfoglaiasok kiadasa sok munkat 

jeientett az intezet reszere. Az epitesi engedeiy koteies beruhazasokhoz kapcsoi6d6 epitesi- es 
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haszmilatbaveteli eljanisok szama az el6z6 evekhez hasonl6an alakult. A nyilvantartott 

f6z6konyhakon az OTEF 2013 es a MENZA 2013 program kereten beliil tartottunk altalanos 

higienes es taplalkozas-egeszsegiigyi szempontb61 ellenorzest. A keriiletiinkben a 

kozetkeztetesi szolgaltatast a Pensi6 Minosegi Kozetkeztetes Kft vegzi a kobanyai 

f6z6konyhair61. Ezen f6z6konyhak ellenorzese prioritast elvez, az ellen6rzes kiterjedt az 

altalanos higienes allapotra, a dolgoz6k dietetikai ismereteire, a szemelyi higienere, a 

hulladek kezelesere. A Kada utcai 6vodaban harom napon keresztiil etelmintat vettiink 

laborat6riumi kemiai vizsgalatra, mig a Kertvarosi Altalanos Iskolaban az etlap es az 

anyagkiszabat szerinti tapanyag szamitasokat vegezllink. Az elvegzett taplalkozas

egeszsegiigyi vizsgalatok alapjan kijelenthetjiik, hogy a kapott ertekek az el6z6 evekhez 

viszonyitva kis mertekben javultak. A kozetkeztetest vegz6 cegek az OETI altai kiadott 

taplalkozas-egeszsegiigyi ajanlast mar ismerik es igyekeznek azokat betartani. Intezetiink a 

MINTA MENZA programban is tevekenyen reszt vett. Az OTH es a BFKH NSzSz altai 

koordinalt, a kozmetikai termekek, az etrend-kiegeszit6 keszitmenyek es a kiilonleges 

taplalkozasi celt kielegit6 termekekkel kapcsolatos feladatokat elvegeztiik. Ezekkel a 

termekekkel kapcsolatban 19 esetben hoztunk hatarozati dontest, de szankcionalast nem 

kellett alkalmaznunk. A keriiletiinkben talalhat6 az orszag legnagyobb, rendezvenyek es 

kiallitasok tartasara alkalmas teriilete a HUNGEXPO. Az itt megtartott rendezvenyek es 

kiallitasok kozegeszsegiigyi felteteleit a megval6sulas elott es alatt is folyamatos 

jelenletiinkkel feliigyeljiik. 2013 legnagyobb rendezvenye az OMEK volt. Csoportunk a 

vendeglat6helyek ellenorzesekor minden esetben es kiemelten ellenorzi a nemdohanyz6k 

vedelmer61 sz616 tOrveny betartasat is. 

Egeszsegiigyi Igazgatas es Korhazhygiene: 2013-ban a keriilet lakosainak egeszsegiigyi 

ellatasa az alabbiak szerint tOrtent: 

Alapellatas: teriileti ellatasi kotelezettseggel a felnott lakossagot valtozatlanul 37 privatizalt es 

1 onkormanyzati alkalmazott felnott haziorvos es 14 hazi gyermekorvos latta el. 2013-ban 

haziorvosi rendel6 felujitasara nem keriilt sor. 

A felnott fogorvosi alapellatasban 12 fogorvos, a gyermek fogaszati alapellatasban 5 

fogorvos dolgozik. 

Szakorvosi ellatas: V altozatlanul a Bajcsy Zsilinszky Korhaz es Rendelointezet latja el a 

1106 Budapest, Maglodi tit 89-91. szam es a 1101 Budapest, Kobanyai tit 45. szam alatti 

telephelyeken 

Ugyelet: A nappali siirgossegi es ejszakai felnott iigyeletet a Inter-Ambulance Egeszsegiigyi 

es Szolgaltat6 Zartkoriien Mukod6 Reszvenytarsasag biztositotta, folyamatosan, 24 6ran 
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kereszttil a 1101 Budapest, Pongrac lit 19. szam alatti telephelyen. A gyermek haziorvosi 

iigyeletet a Heim Pal Gyermek K6rhaz kijar6 ugyelete biztositja. Az egeszsegiigyi igazgatas 

szakteriilet ellenorzesei soran azt tapasztaltuk, hogy a szolgaltat6k megfelelnek a hatalyos 

jogszabalyok eloirasainak. A 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben megjeleno 

minimunfeltetelek m6dositasa utan az erintett szolgaltat6kat irasban kertiik fel, hogy 

nyilatkozzon, megfelel-e az eloirt targyi,- szemelyi felteteleknek. Intezetiinkhoz visszaktildott 

nyilatkozat alapjan engedelyiiket hivatalb61 m6dositottuk, valamint folyamatosan 

ellen6riztuk. A minimumfeltetelekben meghatarozott orvostechnikai miiszerek, eszkozok 

rendelkezesre allnak. Ebben az evben is sok szolgaltat6 elt az eszkozvasarlasi tamogatas 

lehet6segevel, uj miiszerek, berendezesek beszerzesere. 

2013-ban 4 alkalommal elrendelesere keriilt 2. foku es 3 alkalommal 3. fokU h6segriasztas. 

Minden esetben azonnal haladektalanul tajekoztattuk a keriileti V edelmi Bizottsagokat, 

6nkormanyzatokat, az alap - es a jarobeteg szakellatasban resztvevo egeszsegugyi 

szolgaltat6kat. Ugyanezt az eljarast kovettiik a fagyasveszely felhivas eseteben. Az arviz ideje 

alatt a meghatarozott feladatoknak eleget tettiink. 

Az egeszsegugyi ellatassal kapcsolatos panaszugyek kivizsgalasat minden esetben elvegeztiik. 

Az egeszsegiigyi szolgaltatokmil miikodo sterilizalo berendezesek hatasfokanak 

felevenkent ellenorizese biologiai tesztpreparatumokkal megtortent, pozitiv eredmeny 

nem volt. Az ellenorzesek soran az orvostechnikai eszkozok idoszakos miiszaki 

feliilvizsgalatara vonatkozo dokumentaciot es a 20/2009. (VI. 18.) EiiM rendelet 

eloirasait is ellenoriztiik. 

Az ellen6rzeseink soran a veszelyes anyagokkal es veszelyes keszitmenyekkel kapcsolatos 

tevekenyseg vegzesere tett bejelentest is ellenoriztuk. Az ellenorzesekhez kapcsol6d6an 

Haemodem vemyom-kimutat6 reagenssel verszennyezettseg vizsgalatot vegeztiink hasznalat 

utani, sterilizalasra e16keszitett eszkozokon. Az eszkozok megfele16 tisztitasi gyakorlatat 

igazolja, hogy pozitiv reakci6t nem adtak. 

A rendelokben keletkezo veszelyes egeszsegiigyi hulladek eloiras szerinti kezeleset 

ellenoriztiik. A korhazhigienes ellenorzesek soran intezkedest igenylo hianyossagokat 

nem tapasztaltunk. 

Jarvanyiigy: A keriiletben kiemelked6 jarvanyiigyi esemeny nem volt. Jarvanyiigyi 

helyzetiink j6nak mondhat6. 

A fert6z6 megbetegedes kozel 26 %-at a gyomor-belrendszeri bakterialis illetve virusos 

fert6z6 betegsegek tettek ki. Jellemz6 az enteralis halmoz6dasok oszi-tavaszi szezonalitasa. 
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Enteralis jarvanyok a 2013-as evben 6 esetben kozossegben fordult el6,ezek koztil 4 

nosocomiaiis (k6rhazi eredetii) entenilis jarvany a Bajcsy-Zsilinszky K6rhazban zajlott le,a 

megbetegedeseket 3 esetben calici virus okozta. Egy jarvany eredete ismeretlen maradt. 

Az elmult evben 2 intezmenyben fordultak el6 kozossegi enteralis jarvanyok, 1 bolcs6det es 

1 tagabb csaladi kozosseget erintve. A bolcs6deben 25 gyermek es egy dolgoz6 betegedett 

meg rota virus okozta fert6zes miatt. A masik jarvanyunkban- csaladi rendezveny soran- 9 f6 

betegedett meg Hepatitis A virus okozta fert6zesben. A 4 csaladi jarvanyunkat 3 esetben 

rotavirus, egy esetben campylobacter okozta. 

A leguti fert6z6 megbetegedesek tovabbra is nagy szamban fordultak el6. A megbetegedesek 

jellemz6en a gyermekkozossegekben jelentkeztek. Az esetek mlnyom6 tObbsege baranyhiml6 

volt, az 3-5 eves korosztalyt erintette. Kerliletiinkben 4 leguti jarvanyt jelentettek 

gyermekkozossegekb61, melyb61 mind baranyhiml6 okozta halmoz6das volt. A Varicella 

(baranyhiml6) esetek szamaban mersekelt, 8%-os csokkenest eszleltiink, a Scarlatina eseteben 

pedig 18%-os a csokkenes merteke. 

2013. januar es februar h6napban lehet6seg nyilt arra, hogy a X. Kerlileti Nepegeszsegiigyi 

Intezetenek illetekessegi terlileten teritesmentes, onkentes memngococcus elleni 

ved6oltasokat szervezziink, melynek soran 264 altalanos iskolas es 94 kozepiskolas gyermek 

reszestilt ved6oltasban. 

Halmozott fels6 leguti(influenza-szerii) megbetegedes ket gyermek kozossegben fordult el6. 

Tomeges, influenza virus altai okozott megbetegedes 2013.-ban nem volt. A szezonaiis 

influenza elleni ingyenes ved6oltas felhasznalasi aranya 71%, ez hasonl6 az el6z6 evihez. 

A 2013-as evben 3 Legionella pneumophila okozta megbetegedes fordult el6 kerliletiinkben, 

melyb61 2 halaios kimenetelu volt. 

A 2012. aprilisaban kezd6dott Hepatitis A eset halmoz6das illetekessegi terliletiinkon 2013-

as evben is folytat6dott. A 2012-2013-ban a F6varosban es Pest megyeben zajl6 hepatitis 

jarvanyokhoz kapcsol6d6an illetekessegi terliletiinkon is magas, 58 volt az esetek szama, a 

2012-es evben dignosztizaltak haromszorosa. Az 58 esetb61 14 sporadikusnak bizonyult, 

kiemelked6 kozossegi halmoz6das 2 esetben fordult el6. Az egyik jarvanynai 4 f6, a masik 

jarvanynai 9 f6 volt a betegek szama. Az ut6bbi esetben egy tobb napos halotti virrasztas 

soran fert6z6dtek meg a betegek (a virrasztashoz etel-italjar, estet61 reggelig napokon at tart). 

Az erintett betegek kiemelked6en magas hanyada a romak koztil kerlilt ki. A szuk helyen val6 

egyiitteles, valamint az elegtelen higienes feltetelek el6segftettek a fert6zes terjedeset. A 

megbetegedesek jellemz6en enyhe lefolyasuak voltak. Kistersegiinkben a Hepatitis A-ban 

megbetegedettek komyezetenek oltasara 173 esetben kerlilt sor. 

2013 ev elejen kaptunk tajekoztatast arr61, hogy egy, az otvenes evek 6ta nyilvantartott 
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Salmonella Typhi korokozogazda a X. keriiletbe koltOzott. Jarvanyiigyi vizsgalatunk 

saran megtudtuk a beteg haziorvosanak nevet, illetve azt, hogy a komyezetben elo szemelyek 

a korokozo-hordozoval egyiitt koltoztek, es vedooltasban reszesultek. Az ev saran a beteg ket

ket mintat adott le (szeklet, vizelet), mindkettobol kimutathato volt a Salm. Typhi. 

Az eszlelo orvosok altai bejelentett Lyme koros esetek szama nagymertekben csokkent az 

elozo evekhez kepest. 

Az eletkorhoz kotOtt kotelezo vedooltasok teljesitese kozel 100%-os. Vedooltast elrendelo 

hatarozat kiadasara nem keriilt sor. Eletkorhoz kotOtt kotelezo vedooltas elmaradasa miatt 3 

esetben tOrtent megkereses a szlilok fele. 2 esetben tiltottuk ki jegyzokonyvileg a gyermeket a 

kozossegbol mindaddig, mig a szUlo az elmaradt oltasat igazolni nem tudta hatosagunk fele. 

Az oltasok potlasa minden esetben rovid idon bellil megtOrtent A szlilok egyiittmi.ikodtek, a 

gyermekek elmaradt oltasait potoltak. 

Anat altai okozott harapasos, karmolasos megbetegedesek szama az elozo evekhez hasonloan 

alakult. 

DDD ( dezinfekcio, dezinszekcio, deratizacio): Az elozo evekhez kepest jelentosen 

megemelkedett az agyi poloska elOfordulasa. Problemat jelent, hogy a hajlektalan ellatasban 

eddig komoly szerepet vallalo Albert Florian uti (regi Gyali uti) Hajlektalan fiirdeto 2012-ben 

megszi.int, igy a hajlektalanok lekezelese az intezmenyek dolgozoira harult.2013-ban azonban 

a Maltai Szeretetszolgalat segitsegevel ismet megnyitottak. 

A X. Keriiletben az alabbi 9 hajlektalan szallo uzemel: BMSZKI 4 telephellye1.2013-ban 

mind a 9 hajlektalan szallo kozlil vegeztlink ellenorzest 11 alkalommal, mely saran az 

alabbiakat allapitottuk meg: A tetvessegi vizsgalatokat, illetoleg a szemelyi kezelest nagyobb 

reszben az Albert Florian uti Furdeto Allomason vegeztettek el. A szallasokon, melegedokben 

a szocialis munkasok segitsegevel tOrtent meg a szemelyi kezeles .A fejtetvesseg 

elOfordulasanak aranya heti 1-2 fO. Ruhatetvesseg csak elvetve fordul elo. Laposteti.i eszlelese 

nem tOrtent. Szemelyi kezelesre Nyttifor, Pedex all rendelkezesre. A szallon lakok tetvessegi 

vizsgalata, teti.iirtoszerrel tOrteno ellatottsaga, ruhacsere biztositasa megfelelo volt. 

Valamennyi gondozottrol nyilvantartast vezetnek, a szallo allando lakcirnkent azoknal 

szerepel, akiknek nincsen lakcime, illetoleg aki keri. Igy a hajlektalanok rendelkeznek allando 

vagy tartozkodasi lakcimmel, illetoleg a BMSZKI elektronikus nyilvantartast vezet a 

szemelyekrol jogszabalyi eloirasok alapjan. 

A keriileti intezet altai vegzett fejtetvesseggel kapcsolatos ellenorzesek szama:33. 
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Ebb61 gyermekkozossegekben: bolcs6deben: 9, 6vodaban: 17, altalanos iskolaban:3, egyeb 

intezmenyben:4. Rovar es ragcsal6irtas megt6rtentere iranyul6 ellen6rzest bolcs6deben: 12, 

6vodaban: 34 alkalommal vegeztiink. A targyevben 4 panaszbejelentes erkezett 

Intezetiinkhoz. Koziiliik a jarvanyiigyi vizsgalat eredmenyekent 3 alaptalannak bizonyult Ket 

szocialis otthont ellen6riztiink, ahol a bejelentes targya az otthonban tapasztalt nagymertekii 

scabies (riihosseg) eszlelese volt. Egy altalanos iskolaban a bejelentes targya az osztalyban 

megjelen6 serkesseg volt. Egy 6vodaban megalapozott panasz kivizsgalasa utan, elrendeltiik a 

gyermek es csaladi kornyezetenek szakszerii kezeleset. A kezelesekhez a szert Intezetiink 

biztosftotta. A keriilet lakosait61, intezmeny vezet6it61 szamos alkalommal kaptunk a 

riihosseg kezelesevel, agyi poloska mentesftesevel, megel6zesenek m6djar61 kerdeseket, 

melyeket kozvetleniil telefonon, illet6leg frasban valaszoltunk meg. A targyevben a keriiletek 

B6r es Nemibeteg-gondoz6 Intezeteit61 kapott jelentesek alapjan 75 scabies beteget 

jelentettek, ebb61 18 kozossegben el6fordult megbetegedes. A targyevben 9 maganszemely es 

1 gyermekorvosi rendel6 jelzett patkany el6fordulast Intezetiinknek, melyet a Babolna Bio 

Kft reszere tovabbftottuk. A bejelentesek szama nem tiikrozi a val6s helyzetet, tekintettel arra, 

hogy a Babolna Bio Kft keresere a lakossag kozvetleniil 6ket keresi meg az irtas elvegeztetese 

celjab61. 

Gyermek- es ifjusag egeszsegiigy: Az illetekessegi teriiletiinkon nyilvantartott egysegeket a 

munkaterv szerint ellen6riztiik. Rutinellen6rzeseink mellett sok esetben kemiai biztonsagi 

szempontu ellen6rzes is tortent, valamint vizsgaltuk a nemdohanyz6k vedelmer61 sz616 

t6rveny betartasat is. Az egyes egysegtfpusok higienes helyzeteben jelent6s teriileti 

eltereseket nem tapasztaltunk, higienes helyzetiik j6. Az el6z6 evekkel ellentetben azt 

tapasztaltuk, hogy a gyermekek napkozbeni ellatasanak alternatfv formai visszaszorultak, 

reszben az 6vodai illetve bolcs6dei fer6helyek megnovelesenek koszonhet6en. 2013-ban az 

aktualisan sziikseges karbantartasi illetve javftasi munkalatok elvegzese mellett tobb 

intezmenyben t6rtentek nagyobb felujftasok is, fgy peldaul a Fecskefeszek Bolcs6deben, a 

Gepmadar Ovodaban (kiils6-bels6 burkolat cserek, gepeszeti felujftas, stb.). A tavalyi evben a 

Kada utcai iskolaban egy teljesen uj tornacsarnok kivitelezeset is elkezdtek, amit varhat6an 

2014-ben at is adnak. A csarnok nem csak a Kada utcai iskolasokat fogja szolgalni, hanem a 

K6banyai Darazsak kosarlabdaz6inak is edzes lehet6seget biztosft. Az ellen6rz6tt 

intezmenyekr61 az elmult evekhez hasonl6an osszessegeben elmondhatjuk, hogy mind az 

altalanos kozegeszsegiigyi el6frasoknak, mind az ifjusag higienes kovetelmenyeknek 

megfelel6en miikodtek. 

Egeszsegfejlesztes: Kiemelt temakent kezeltiik az egeszseget tamogat6, egeszsegtudatos 

magatartasra 6sztonz6 egeszsegmeg6rz6 programokat. Temajuk az egeszseges taplalkozas, a 
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rendszeres testmozgas es a dohanyzas prevenci6ja volt. Ebben az evben IS 

folytat6dott programunk, mely az idos korosztalyt celozta meg. A mindenkori felnovo 

nemzedek egeszseg-magatartasanak, formalasat celz6 prevenci6s foglalkozasok celjab61 

intezetiink felvette a kapcsolatot a kerlileti 6vodakkal, ahol kiilonbozo temakorokben 

tartottunk beszelgeteseket. Iskolai egeszsegfejlesztes az idei evben is tOrtent a kertileti 

iskolakban egeszsegnapok keretein beliil. Lakossagi egeszsegfejlesztes teren intezetiink a 

targyi evben reszt vett a Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpontban tartott 

csaladi egeszsegnapokon, melyen eletm6d tanacsadast tartottunk ,Egeszseges Eletm6d" 

cimmel. Rendszeresen es aktivan reszt vettiink a kerlileti Kabit6szerligyi Egyezteto 

F6rumokon, melyen az egeszsegkoalici6 tagjaival is tartottuk a kapcsolatot. A halmozottan 

hatranyos helyzetli magatartasi problemakkal kiizdo, valamint gyermekotthonokban elo 

gyermekek, fiatalok szamara a mult evben is folyamatosan megrendeztiik a Katica 

egeszsegfejleszto programunkat. A Nemzetkozi Vilagnapok kore szervezett 

egeszsegkommunikaci6s rendezvenyek keretein bel iii reszt vettiink a 2013 evi Diabetes 

Vilagnapon, amelyen a megjelent lakosok koreben eletm6d tanacsadassal egybekot5tt BMI es 

testzsir meres t5rtent. Kozepiskolas tanul6k reszere intezetiink az AIDS Vilagnapja 

alkalmab61 Kobanyan egeszsegfejleszto es felvilagosit6 programot rendezett. 

V edonoi szolgalat: A terlileti es iskolavedonok szakfeliigyelete, valamint a kiemelt OTH 

szakfeladat az oktatasi intezmenyek minimumfelteteleinek vizsgalata minden egysegnel 

megt5rtent. A vedonok altai szervezett egeszsegnapjaink hagyomanyosan megrendezesre 

keriiltek. v edonoi ertekezletek helyszinet es a sziikseges kapcsolattartas lehetoseget 

intezetiink biztositotta. A Vedonoi Szolgalat munkaltat6ja es az onkormanyzat 

nagymertekben igenybe vette a vezeto vedono es a tisztifOorvos segitseget a vedonoi munka 

iranyitasaban es szervezesi kerdeseiben. A X. kerliletben minden vedono reszere laptopot 

biztositott a szolgaltat6 es a dokumentaci6hoz sziikseges adatrogzito vedonoi programok 

beszerzese is megt5rtent, de a felhasznalas ebben az evben csak reszlegesen va16sult meg. 

Tanacsad6nkent egy-egy vedono tesztiizemben dolgozott a beszerzett szoftverrel, amely meg 

folyamatos fejlesztes alatt all. Internet eleres a tanacsad6kban rendelkezesre all. Kerlileteink, 

de hangsulyosan a X. kertilet, (ahol a terlileti vedonok 90% -ban) reszt vett a HEPSCREEN 

program szervezeseben, amely az elso es masodik generaci6s migrans varand6sok hepatitis c 
sziireset tiizte ki celjaul. Az elozoekhez hasonl6an ebben az evben is a vedonoi ellatas 

felteteleinek biztositasa celjab61 folyamatosan egyiittmiikodtiink az onkormanyzat 

egeszsegiigyi szolgalataval, a kepviselotestiilet Egeszsegiigyi es Nepj61eti Bizottsagaval. 

Csaladvedelmi Szolgalat: A statusz folyamatosan bet5lt5tt, a helyettesites biztositott. A 

CSVSZ kulturalt kortilmenyek kozott tudja fogadni a klienseket, ami pozitivan hat a vedono 

munkajara es a valsaghelyzetben levo gravidak segito beszelgetesere. A megjelenesek szama 
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enyhe csokkenest mutat az elozo evhez kepest. A tarsszakmakkal val6 kapcsolattartas 

kovetkezteben lehetosege ad6dott a vedononek a preventiv tevekenysegre, munkaja 

minosegenek tovabbi emelesere. Ezen a szakterlileten is szi.ikseg lenne egy szamit6gepes 

program kifejlesztesere, mely az adminisztraci6t nagymertekben segitene, igy a vedono meg 

tObb figyelmet tudna szentelni a tanacsadasra. A lakossag tajekoztatasat nagymertekben 

segitene egy uzenetrogzitos telefon, mely az elojegyzesi idon kivUl es szabadsag idejen is 

tajekoztatna a klienseket a tanacsadas elerhetosegerol. 

Osszefoglalva: A BFKH X. Kerlileti Hivatalaval j6 kapcsolatot sikerlilt kialakitanunk az ev 

soran. Az uj szekhelyre val6 osszekoltOzes szakmailag is nagy elorelepest jelentett. A harom 

kerUlet munkatarsainak munkajat igy egysegesiteni lehetett es lehetoseg nyilt egy j6, 

osszetart6 kollektiva kialakitasara. Az ugyfelek is elfogadtak es megszoktak, hogy intezemnk 

egy telephelyen mukodik, Kobanyan, annak ellenere, hogy a kezdeti idoszakban nehanyan 

panaszkodtak az utazas miatt. A nagy tavolsagok miatt nehezseget jelentett, hogy a 2013-as 

evben csokkent a gepkocsiellatas gyakorisaga. A munkatervben eloirt feladatokat minden 

szakterlileten maradektalanul teljesitettuk, 2013-as evi tevekenyseglinket eredmenyesnek 

iteljuk. Az egylittmukodes a tarshat6sagok kepviseloivel, felettes szerveink munkatarsaival 

zavartalan volt. 

Budapest, 2014. majus 5. 
Dr. Haintz Andrea 
kerlileti tisztifOorvos 
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