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Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére 
a kerületi tisztifőorvos 2014. évi szakmai tevékenységéről szóló tájékoztatóról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 2015. évi munkaterve tartalmazza a kerületi tisztifőorvos 
szakmai tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalását Ennek megfelelően a Budapest 
Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya (a továbbiakban: 
intézmény) elkészítette a 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját, melyet az előterjesztés 
l. melléklete tartalmaz. 

Dr. Haintz Andrea kerületi Tisztifőorvos Asszony a tájékoztatójában egyebek mellett kitér a 
település- és környezet-egészségügy, a kémiai biztonság, az élelmezés- és táplálkozás
egészségügy, a járványügy és az egészségügyi igazgatás területén elvégzett feladatokra. 

Az intézmény 2014. évi kiemeit munkatervi feladata volt a nemdohányzák védelmében hozott 
jogszabály betartatásának ellenőrzése. A szakterületet érintően a tájékoztatóban szerepel a 
gyermek- és ifjúság-egészségügy, valamint az egészségfejlesztés területén végrehajtott 
intézkedések áttekintése is. 

Javasolom a tájékoztató megtárgyalását 

Budapest, 2015.június" ~~-" 

Törvényessé i szempontból ellenjegyzem: 

Dr. S a ó Krisztián 
jegyző 

Weeber Tibor 



BUDAPEST FÓVÁROS 
KORMÁNYHIVATALA 

X. KERÜLETI HIVATALA 

Tájékoztató a BFKH Budapest X. Kerületi Népegészségügyi Intézete 2014. évi tevékenységéről 

Intézetünkben 2014 folyamán több személyi változás történt A 2013. december 31-én nyugdíjba vonuló 

titkárságvezető titkárnő helyére az egyik adminisztrátor került A megüresedett adminisztrátor! állásra 

2014 januárjában vettünk fel új kellégát 2014. január 1-től a vezető védőnőnk áthelyezésre került a 

BFKH NSzSz-be, helyébe az addigi CsVSz védőnőnk lépett Az ö státuszát január 15-től sikerült 

betöltenünk. Időközben 2 kolléganő került áldott állapotba. Az egészségnevelő január eleje óta 

veszélyeztetett terhesként folyamatosan betegállományban volt a szeptemberi szülésig, azóta pedig 

GYED-en van. A másik, igazgatással foglalkozó közegészségügyi-járványügyi felügyelő az év első 

felében dolgozott, júliustól ő is szabadságra, majd szülési szabadságra ment. Jelenleg ő is GYED-en 

van. A kolleganők határozott idejű státuszát nem sikerült betölteni, munkájukat a többi munkatárs vette 

át. Októberben a helyettes kerületi tisztifőorvos személyében változás történt. Az előző helyettes 

tisztifőorvos közös megegyezéssel visszakerült tisztiorvosi státuszba. December 1-től egy 

közegészségügyi-járványügyi felügyelő lemondott kormánytisztviselői jogviszonyáról, és távozott 

IntézetünkbőL A fenti személyi változások nehezítették a napi munkánkat A feladatokat belső 

helyettesítésekkel, szakterületenkénti átszervezésekkel igyekeztünk megoldani. 

Település- és környezet-egészségügy: 

A település-egészségügyi szakterület munkájának jelentős részét a társszervek megkeresésére induló 

engedélyezési eljárásokban való közreműködés tette ki (építésügyi eljárások, kereskedelmi és telephely 

nyilvántartásba vétel, környezetvédelmi felügyelőség megkeresései). Más szervekkel közösen tartott 

szemléken is részt vettünk (pl. a polgári védelmi kirendeltség munkatársaival, rendvédelmi szervek 

képviselőivel közösen biztonsági bejárások sportrendezvények helyszínein). A lakossági 

panaszbejelentések témakörei a korábbi évekhez hasonlóan alakultak (ágyi poloska, csótány, 

patkányészlelés, hulladékgyűjtő életmód, állattartás, stb.). Abejelentések megalapozottságáról helyszíni 

szemle alkalmával meggyőződtünk, a szükséges intézkedéseket megtettük, illetékesség vagy hatáskör 

hiánya esetén továbbítottuk azokat az eljáró hatóságok felé. Az ágyi poloska fertőzöttséggel kapcsolatos 

bejelentések száma 2014. évben is jelentős volt - főként társasházi környezetből, illetve ismétlődő 

jelleggel munkás-szállásokat érintően érkeztek panaszok. A szállásokon az elvégeztetett írtások ellenére 

a behurcolás révén jellemzően újra meg újra felüti a fejét a fertőzöttség. A panaszügyekben gyakran 

jogszabályi korlátok miatt nem tudtuk a problémát eredményesen megoldani. Az egészségügyi 

kártevőkkel elfertőződött társasházi közösségekben legtöbbször nehézkes a tulajdonosok 

együttműködésre bírása, sokszor az ingatlanba való bejutás sem kivitelezhető. Az érintettek jellemzően 
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olyan életviteit folytatnak, ami elősegíti a kártevők folyamatos jelenlétét, behurcolását (hontalan 

személyek befogadása, lomgyűjtés stb.), valamint anyagi helyzetükre hivatkozva nem végeztetik el az 

irtásokat 2014. évben közegészségügyi szakvéleményezés iránti lakossági megkeresés, az 

önkormányzati bérlakások rossz műszaki és higiénés állapotával kapcsolatban, az előző évhez képest 

kisebb számban érkezett Az illetékességi területünkön található közfürdő egységek ellenőrzését 

munkaterv szerint elvégeztük, az észlelt hiányosságak megszüntetésére intézkedtünk. Jelentősebb 

beruházásként megemlíthetjük az FKF Zrt. által létesíteni kívánt hulladékválogató művet, melynek 

engedélyezésében szakhatóságként közreműködtünk. A Népligeti Sporttelepen működő sport-uszoda új 

üzemeltetője az FTC Labdarúgó Zrt./PQS Hungary International Kft. lett, az átállás során többször történt 

egyeztetés, ellenőrzés, utóellenőrzés. 

Kémiai biztonság: 

Az OTH és az NSzSz által megfogalmazott munkatervi feladatokat teljes egészében teljesítettük. Az 

Európai Vegyianyag Ügynökség (ECHA) által megfogalmazott REF-3 feladatot a NAV adatbázisában 

szereplő 7 vegyi anyag importálónál elvégeztük. Hiányosságat a regisztrálással kapcsolatban nem 

tapasztaltunk. Az ellenőrzések során megállapított egyéb hiányosságak miatt (biztonsági adatlap hiánya

, tartalmi és formai hiányosságai, ECHA és OKBI bejelentés hiánya) 3 figyelmeztető végzésben és 1 

kötelező határozatban intézkedtünk. 

Valamennyi, az előregisztrációban részt vett vállalkozásnál a Reach rendelet vonatkozó előírásait 

ellenőriztük, különös tekintettel a 1 00 t/év feletti regisztrálókra. Regisztrációval kapcsolatban 

kötelezettségszegést nem tapasztaltunk. A nagy számú előregisztrált anyag ellenére a kis számú 

regisztráció magyarázata, hogy területünkön 7 hulladékhasznosító nagyvállalkozás is előregisztrált 

óvatosságból. Továbbá az importőrök egy része a 100 tonna alatti mennyiségre korlátozza a behozatalt, 

a többit az Unióból, vagy csak onnan szerzi be. 

Az osztályozást, címkézést módosító uniós rendeletek alkalmazásával kapcsolatban a 3 érintett 

gyártónál nem találtunk hiányosságat Az újracímkézéssei kapcsolatban csak egy továbbfelhasználónál 

tapasztaltunk szabályszegést, melyre átirattal intézkedtünk. 

Az általános kémiai biztonsági ellenőrzéseink nagy része továbbfelhasználóknál, kisebb része 

forgalmazóknál történt az előző évekhez hasonlóan. Kirívó szabálysértést nem tapasztaltunk. A 

biztonsági adatlapok megfelelőségének vizsgálatát minden ellenőrzés során vizsgáltuk, összesen 246 

db. adatlap ellenőrzésére került sor részben a helyszínen, részben az Intézetben. A kis- és 

középvállalkozásoknál a fokozatosság elvét betartva jellemzően figyelmeztető végzéssel intézkedtünk 31 

esetben. Valamennyi kártevőirtó vállalkozás vizsgálatát elvégeztük, hiányosságat nem tapasztaltunk. Az 

év folyamán érkezett 5 Rapex riasztással kapcsolatban (árucikkekben lévő határérték feletti nikkel, króm, 

DMF, valamint baktérium tartalom) 37 ellenőrzést végeztünk és három üzletben tiltottuk meg egészségre 

ártalmas anyagat (nikkel, DMF) tartalmazó árucikkek további értékesítést. 
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Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy: 

Illetékességi területünkön a kereskedelmi tevékenységek bejelentéséhez kötött ellenőrzések száma 

2013-hoz képest nem változott, 350 körül alakult. Az építési engedély köteles beruházásokhoz 

kapcsolódó építési- és használatbavételi eljárások száma hasonlóan alakult. A nyilvántartott 

főzőkonyhákon a MINTAMENZA program keretén belül tartottunk általános higiénés és táplálkozás

egészségügyi szempontból ellenőrzést. Ezen főzőkonyhák ellenőrzése 2014-ben is prioritást élvezett, az 

ellenőrzés kiterjedt az általános higiénés állapotra, a dolgozók dietetikai ismereteire, a személyi 

higiénére, a hulladék kezelésére. A közétkeztetést végző cégek a 37/2014 (IV. 30.) EMMI rendeletet már 

ismerik és igyekeznek azokat betartani a 2015. szeptemberi hatályba lépése előtt. Az OTH és a BFKH 

NSzSz által koordinált, a kozmetikai termékek, az étrend-kiegészítő készitmények és a különleges 

táplálkozási célt kielégitő termékekkel kapcsolatos feladatokat elvégeztük. Ezekkel a termékekkel 

kapcsolatban több esetben hoztunk határozati döntést, de szankcionálást nem kellett alkalmaznunk. 

Kőbányán található az ország legnagyobb, rendezvények és kiállítások tartására alkalmas területe, a 

HUNGEXPO. Az itt megtartott rendezvények és kiállítások közegészségügyi feltételeit a megvalósulás 

előtt és alatt is folyamatos jelenlétünkkel felügyeltük. A vendéglátóhelyek ellenőrzésekor minden esetben 

kiemelten ellenőriztük a nemdohányzák védelméről szóló törvény betartását is. 

Járványügy: 

Kistérségünkben kiemelkedő járványügyi esemény nem volt. Járványügyi helyzetünk jónak mondható. 

2014. december 1-től az Országos Szakmai Információs Rendszer fertőzőbeteg alrendszerének éles 

üzemi beindítása óta a fertőzőbeteg bejelentések száma drasztikusan csökkent a háziorvosok döntő 

többségén él, mivel az OS ZI R rendszerben történő regisztrálás problémát jelent számukra. 

Az enterális betegségek közül a campylobacteriosis és a salmanellasis esetek számában jelentős 

emelkedést észlelhetünk (30%, illetőleg 19 %). A járványügyi vizsgálatok szerint az esetszám 

emelkedésében nagy szerepet játszott a higiénés szemlélet jelentőségének csökkenése, az étkezési 

szokások megváltozása (gyorséttermek, utcai kifőzdék előnyben részesítése, kézmosás hiánya). 2014-

ben a Hepatitis A esetek száma az előző évhez képest 80%-kal csökkent. A 7 esetből 5 sporadikusnak 

bizonyult, családi halmozódás 1 esetben fordult elő; a járványnál 2 fő volt a megbetegedettek száma. A 

szűk helyen való együttélés, valamint az elégtelen higiénés feltételek elősegítették a fertőzés terjedését. 

A megbetegedések jellemzően enyhe lefolyásúak voltak. Kerületünkben a Hepatitis A-ban 

megbetegedettek környezetének oltására 58 esetben került sor. Havrix 1440 oltásban 51 fő, Havrix 720 

oltásban 7 fő. A légúti megbetegedések közül a Varicella esetek számában 40%-os csökkenést 

észleltünk, a Scarlatina esetében pedig 43°/o-os a csökkenés mértéke. Halmozott felső légúti 

megbetegedés egy gyermek közösségben és egy idősek otthonában fordult elő. A Fiuval AB influenza 

elleni oltóanyag felhasználási aránya: 68%. A nosocomiális járványok száma a tavalyi évhez képest 

csökkent: egy esetben calici vírus okozta az enterális járványt, illetve egy 2012 óta zajló Legionella 

pneumophila okozta járvány húzódott el 2014. évig. A tárgyévben 14 enterális járvány (2 közösségi, 12 

családi) zajlott le kerületünkben. A növekedő tendencia ellenére továbbra is a jellemző, hogy mind a 

sporadikus megbetegedésekről, mind a kerületben zajló enterális közösségi járványokról csak elvétve 
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kapunk információt, legtöbbször már az enterális járványok lezajlása után. Esetenként csak a 

közösségekkel az évek alatt kialakított jó kapcsolat eredménye a hiányzások megnövekedésének 

jelzése Intézetünk felé. A X. kerületben a székletmintát fogadó egészségügyi intézmény hiánya is 

hozzájárul a diagnosztikus vizsgálatok alacsony számához. Közösségi enterális járványok 2014-ben 1 

óvodát /járvány helye: Mászóka óvoda (1105 Bp. Ászok u.1-3.) érintettek, ahol a megbetegedéseket rota 

vírus okozta/, illetve 1 idősek otthonában /járvány helye: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Idősek 

Otthona 1108 Sütöde u.4.N fordult elő. Itt a 147 exponált személy közül 14 fő gondozott betegedett 

meg, 4 beteg székletéből calici vírus volt kimutatható. Ismeretlen állat által okozott harapásos (lyssa 

gyanús) sérülés 128 főt érintett, közülük 19 személy részesült teljes veszettség elleni védőoltási 

sorozatban. Halálos kimenetelű fertőző megbetegedés (meningitis purulenta) következtében egy fő 

exitált. 

Az életkorhoz kötött kötelező védőoltások átoltási üteme kerületi szinten jó. A gyermekek többsége 

megkapta védőoltásait az esedékesség időpontjában. Az eddig önkéntes Pneumacoccus elleni 

védőoltások kötelezővé tétele a 2014. június 30-a után születettek körében zökkenőmentesen 

megtörtént, oltás megtagadás nem volt. 2014 őszén az iskolai kampányoltások keretében sikeresen 

bevezetésre, és lebonyolításra került az önkéntesen választható HPV oltás. A HPV karnpányoltás 

bevezetésekor az eredeti elképzelés szerint az iskolaorvosoknak kellett volna rögzíteni az oltásban 

részesülők adatait az informatikai rendszerbe. A módosítás után az iskola védőnökre hárult az 

adminisztrációs feladat, mely irreálisan nagy ellenállást váltott ki a kerületi iskolavédőnők körében. Egyre 

bővül azoknak az egészségügyi szolgáltatóknak, védőnőknek köre, akikkel a kapcsolattartás 

elektronikusan valósult meg. 

ODO: 

Az előző évben a legnagyobb problémát az ágyi poloska fertőzöttség jelentette. A kerületünkben müködő 

hajléktalan szállókon az ágyi poloska irtását év közben több alkalommal is végeztették, ennek 

köszönhetően jelentősen csökkent az Intézetünk felé történő jelzések száma. Ágyi poloska fertőzöttség 

előfordulásának felmérésére 9 intézményben került sor. A hajléktalan ellátásban komoly szerepet vállaló 

Albert Flórián úti hajléktalan fürdetőt újra megnyitották, így a hajléktalanok kezelésére ismét lehetőség 

nyílt. A háziorvosi rendelőkben szúrópróbaszerüen, 18 esetben került sor a textíliák mcsásának és 

cseréjének ellenőrzésére az OTH által megadott szempontok alapján. Visszatérő probléma a 

gyermekközösségekben előforduló fejtetvesség, melynek mértéke az előző évhez képest csökkent. A 

fertőzés terjedésében nagy szerepet játszik a szülői hanyagság. Szükség esetén a rászorulék részére a 

kezeléshez szükséges szert korlátozott mennyiségben tudtuk biztosítani továbbra is. 

Egészségügyi igazgatás: 

2014. júliusától a szakterületet ellátó kolleganő szülési szabadságra ill. gyed-re ment, feladatát 

helyettesítéssei látják eL 

Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály 
1107 Budapest, Fokos u. 5-7.- 1475 Budapest Pf.:392. -Telefon: +36 (1) 262-8182- Fax: +36 (1) 261-0131 

E-mail: 10kerulet@kmr.antsz.hu- Honlap: www.antsz.hu 



oldal 5/8 

A kerület lakosságának alapellátása a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ koordinálásával 

történik. A járóbeteg szakellátást változatlanul a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet biztosítja. A 

Zsivaj utcai felnőtt - és gyermek háziorvosi rendelő teljes felújítására, korszerűsítésére került sor 

valamint a Kerepesi úti rendelő átalakítására vonatkozó tervtárgyalásokon vettünk részt. Az alapellátást 

valamint járóbeteg szakellátását végző egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában személyi változások 

történtek. A 2014. év folyamán jogszabályi változások miatt jelentős többlet feladat hárult a 

szakterületre. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 6.§-a 

alapján az egészségügyi tevékenységet végző egészségügyi dolgozóknak az egészségügyi 

tevékenység végzésével összefüggő adatairól kellett 2014. július 01.-ig adatot szaigáitatni a részükre 

megküldött táblázatban (HENYIR). Ugyanezen határidőre eleget kellett tenniük a személyes 

közreműködők. valamint a szabadfoglalkozású jogviszonyban történő szolgáltatók foglalkoztatásáról. 

Miután az érintettek bejelentési kötelezettségüknek eleget tettek, bejelentésüket tudomásul vettük, erről 

írásban tájékoztattuk őket. Sok esetben a régi közreműködői szerződés helyébe - mely visszavonásra 

került - a személyes közreműködés lépett. Felhívással fordultunk a 2015. márciusban lejáró működési 

nyilvántartással rendelkező orvosok, fogorvosok. gyógyszerészek és klinikai végzettségű egészségügyi 

dolgozók felé a megújítással kapcsolatos teendőkről. Segítségül elküldtük azt a kérelem formát, melyen 

a gyakorlati idő igazolását kérhetik IntézetünktőL 2014. december 1.-ig folyamatosan adtuk ki a hatósági 

bizonyítványokat Sok feladatot adott számunkra fentieken kívül a jogszabályok változása, megismerése, 

értelmezése, alkalmazása a felmerülő problémák megoldásában. Az egészségügyi igazgatási 

szakterületi ellenőrzéseink során azt tapasztaltuk, hogy a szolgáltatók igyekeznek megfelelni a hatályos 

jogszabályok előírásainak. 2014. évben 1 alkalommal került elrendelésére 2. fokú hőségriasztás, amikor 

az előző évek gyakorlatának megfelelően azonnal tájékoztattuk a kerületi Védelmi Bizottságot, 

Önkormányzatot, az alap - és a járóbeteg szakellátásban résztvevő egészségügyi szolgáltatókat. Az 

esetleges rendkívüli téli időjárással kapcsolatos intézkedésekhez szükséges adatgyűjtési és jelentési 

kötelezettségünknek is eleget tettünk. Az egészségügyi ellátással kapcsolatos panaszügyek 

kivizsgálását minden esetben elvégeztük és szükség esetén intézkedtünk. Az aktuális 

adatszolgáltatásoknak, jelentéseknek határidőre eleget tettünk. 

Kórházhigiéne: 

Az egészségügyi szolgáltatók részére minimumfeltételként előírt tárgyi feltételek, műszerek, eszközök 

rendelkezésre állnak, viszont egy részük cserére, javításra szarul. Az orvostechnikai eszközök 

jogszabályban meghatározott kötelező időszakos műszaki felülvizsgálatának elvégzését minden 

alkalommal ellenőrizzük, a sterilizáló berendezések mikrobiológiai hatásfokát évente két alkalommal 

kerül vizsgálatra. A rendelőkben keletkező veszélyes hulladék kezelésének, gyűjtése. kezelése a 

jogszabálynak megfelelően történik. Az ellenőrzések során megállapítottuk, kórházhigiénés 

követelményeknek megfelelően működnek a rendelők, takarítottság megfelelő, a tevékenységük során 

engedélyezett tisztító és fertőtlenítőszereket használnak. 
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Nemdohányzók védelméről szóló törvény: 

Intézetünk 2014 évi munkatervi feladata volt a nemdohányzák védelmében hozott jogszabály 

betartatásának ellenőrzése. Intézetünk tapasztalata, hogy a lakosság, a gazdasági társaságok a 

jogszabályt ismerik, betartják. Egészségvédelmi bírság kiszabására 6 fő esetében más hatóság 

(rendőrség, közterület-felügyelet) megkeresését követően, döntően aluljáróban történő dohányzás miatt 

került sor. Az ügyfelek leveleinket nem veszik át, azt kézbesítési vélelemmel vagy hirdetményi úton 

közöljük. Az egészségvédelmi bírságok behajtása a bírság mértékéhez képest aránytalanul nagy 

ráfordítást igényel, hajléktalan, vagy mélyszegénységben élő személyek esetében gyakorlatilag 

kívitelezhetetlen. Rendezvényeken, aluljárókban történő ellenőrzés nagy nehézségekbe ütközik, 

tekintettel az Intézmény létszámára, a jellemzően egyedül dolgozó női munkatársakra, valamint a 

helyszínen elkészítendő dokumentáció mennyiségére. Az előző évekhez hasonlóan továbbra is sok 

panaszbejelentés oka a társasházakban (közös helységek, magánlakások) történő dohányzás, mely 

nem tartozik Intézetünk hatáskörébe. 

Gyermek- és ifjúság egészségügy: 

A szakterületen működő nyilvántartott egységeket a munkaterv szerint ellenőriztük. Kiemeit feladatunk 

volt országos felmérés keretében a "Bölcsődék közegészségügyi körülményeinek országos felmérése 

2014". A felmérés tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy az intézmények jó higiénés körűlmények 

között működnek. A kisebb-nagyobb szükség szerint végzett karbantartások, javítások, tisztasági 

festések elvégzése mellett két nagy volumenű fejlesztést szeretnénk kiemelni. Az egyik a László 

Gimnázium laboratóriumának magas szintű korszerűsítése, fejlesztése. Ez a laboratórium nem csak a 

gimnáziumi tanulék oktatására szolgál, hanem a kerület iskolái is igénybe vehetik. A másik a Zsíros Tibor 

Sportcsarnok használatbavétele, ahol színtén a testnevelési órákon kívül a szabadidő sport, valamint 

akár nemzetközi kosárlabda mérkőzések is megrendezhetőek. A Vaspálya utcai bölcsőde és óvoda 

teljes körű felújításának, átépítésének tervbírálatát is elvégeztük. Nyilvántartott egységeinkről 

összességében elmondhatjuk, hogy mind az általános közegészségügyi előírásoknak, mind az ifjúság 

higiénés követelményeknek megfelelően működnek. 

Egészségfejlesztés: 

Intézetünk ismerve a kerület egészségi állapotát, a lehetőségeihez mérten egészségnevelési 

tevékenységével előmozdítja a lakosság életmódjának pozitív irányú változását. 

Intézetünk aktívan részt vett a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ által rendezett Családi 

Egészségnapon, ahol családtervezéssel, gyermekvállalással, fogamzásgátlással kapcsolatban, valamint 

egészséges táplálkozással, szűrővizsgálatokkal, magas vérnyomással, káros szenvedélyekkel és AIDS

szel kapcsolatban adtunk tájékoztatást az érdeklődök részére. 

Intézetünk tagja a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak, a Szervezet működéséhez prevenciós 

tevékenységünkkel járulunk hozzá. A Giorgio Perlasca Vendéglátóipari Szakközépiskola és 

Szakiskolában szülői értekezleten tájékoztattuk a szülőket a KEF tevékenységéről, részükre tájékoztató 
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anyaget is osztottunk. A Pongrácz Közösségi Házban megrendezésre került Drogellenes Világnapi 

rendezvényen KEF tagként vettünk részt. 

A megelőzés és az egészségfejlesztési szemlélet átadására törekedtünk a védőnők és háziorvosok 

részére szervezett értekezleteken. TV-ben, nyomtatott sajtóban és az interneten keresztül hívtuk fel a 

lakosság figyeimét többek között a védőoltások fontosságára, az időjárás szélsőségeinek az egészségre 

gyakorolt hatására. 

Vezető védőnő: 

Ebben az évben a védőnői szelgálatot érintő személyi változások hátrányosan érintették a munkáltatókat 

és a szolgáltatást igénybe vevő lakosokat egyaránt. A védőnői feladatot ellátó védőnők száma tovább 

csökkent, mivel 1 O -re emelkedett az üres területi védőnői állások száma, részben nyugdíjba vonulás, 

részben kilépés miatt A XVII. kerületben 2 védőnői állás került betöltésre. így az üres területi védőnői 

állások száma összesen 8. A megüresedett helyeket nem sikerült betölteni a folyamatos álláshirdetések 

ellenére sem, helyettesítésük a kolléganők által történik. Ez évben védőnőkkel kapcsolatos panaszügy 

nem volt Az ÁNTSZ OTH által meghatározott 2014. évi kiemeit védőnői szakfelügyeleti célfeladat a négy 

éves gyermekek védőnői szűrővizsgálatának egységes szakfelügyeleti vizsgálata. Ebben a témában 

sikerült minden területi védőnőnél a szakfelügyeleti vizsgálat elvégzése, a tapasztalatok összegzésére 

2015. évben kerül sor. Előrelépést jelentett, hogy a X. kerület után, a XVII. kerületben is megtörtént az 

önkormányzat által a védőnők informatikai eszközökkel való ellátása. A területi védönök asztali 

számítógépet, míg az iskolavédönök laptopot kaptak. A szélessávú internet kiépítésére és a 

számítógépes védőnői program beszerzésére remélhetőleg a 2015. évben kerül sor. A XVIII. kerületben 

is elkezdődött a védönök informatikai eszközökkel való ellátásának szervezése, remélhetőleg a 2015. 

évben megtörténik a beszerzés is. Az év folyamán a TAM OP 6.1.4. és a T ÁMOP 6.1.3. projektek 

koordinálása volt az egyik fő feladat, így ez az év a védönök számára gazdag kínálatot nyújtott a 

továbbképzési lehetőségek terén. A 105 védönö 12 féle továbbképzésre való jelentkezésének 

szervezése igen nagy erőfeszítést igényelt az alapfeladatok végzése mellett. Kezdeményezésünkre az 

önkormányzatok, a munkáltatók és az intézetünk együttműködése következtében a Magyar Örökség-díj 

díszoklevél másolatának átadására mindhárom kerületben méltó módon került sor, mely újabb 

lendületet adott a védőnőknek a mindennapi feladatok végzéséhez. A védőnői szelgálatokat 

működtetö önkormányzatok és munkáltatók ebben az évben is nagymértékben vették igénybe a vezető 

védönö és a tisztifőorvos segítségét a védőnői munka irányításában és szervezési kérdéseiben. 

Családvédelmi Szolgálat: a státusz folyamatosan betöltött. Január 15-vel személyi változás történt. Az 

átadás- átvétel zavartalan volt A Családvédelmi Szeigálat kulturált, nyugodt, technikailag jól felszereJt 

körülmények között tudja fogadni a helyettesítés miatt megemelkedett számú klienseket A 

társszakmákkal folyamatos és jó az együttműködés, így lehetőség van preventív tevékenységre is. Az 

esetmegbeszélő csoportok segítséget nyújtanak a védönö mentális, pszichés felfrissüléséhez, ami 

ebben a nehéz védőnői munkában nélkülözhetetlen. 

Összefoglalás: a munkatervben foglaltakat minden szakterületen maradéktalanul teljesítettük. A 

létszámstop miatt nem tudtuk pótolni a szülés, illetve a felmondás miatt megüresedett státuszokat A 
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legtöbb felügyelő már eddig is több szakterületet látott el. Az átszervezések, helyettesítések még tovább 

növelték leterheltségüket. Bár az év folyamán 4 db új számítógépet kaptunk, szükség lenne az 

informatikai eszközpark teljes megújítására (az elavult számítógépek cseréjére, illetve multifunkcionális 

gépek, szkenner beszerzésére). A társhatóságokkal, felettes szerveínkkel történő együttműködés 

zavartalan volt. összességében a 2014. évi tevékenységünket eredményesnek ítéljük. 

Budapest, 2015. június 8. 

Dr. Haintz Andrea 
kerületi tisztifőorvos 

osztályvezető 
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