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Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 
Nyíregyháza, Szent István utca 14. 

Bevezetés 

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság ti sztán egészségügyi profilú költségvetési intézmény. 
Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott tevékenységeken túl, Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város Önkormányzata által is finanszírozott foglalkozás egészségügyi e llátás és az 
egészségügyi céltartalék terhére vállalt feladatok ellátása az Igazgatóság feladata, melyhez a 
102 háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxis tulajdonossal történő napi 
kapcsolattartás tartozik még. 

Igazgatóság 730 millió forintos költségvetéssel, 93 fős engedélyezett létszámmal, 14 
bejegyzett telephelyen működő intézmény. 
Ennek az intézménynek a feladata a város egészségügyi alapellátásának: 

• 102 háziorvosi, felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi 
praxisának; 

• 38 területi védőnői 

• 25 iskola egészségügyi körzetének, szervezési. 
igazgatási feladata, 

valamint, az alapellátás orvosi ügyeletének és a haj léktalanok háziorvosi szintű ellátásának a 
megszervezése. Továbbá a szakellátások közül a fogászati röntgen biztosítása, valamint 
otthoni szakápolás és hospice palliatív ellátás tartozik a feladataink közzé. 

Az intézmény által végzett tevékenységek kormányzati funkciók szerint 

Az egészségügyi alapellátás működésének biztos ítása, melyen belül: 
• Háziorvosi. házi gyermekorvosi alapellátás 
• Felnőtt fogorvosi alapellátás 
• I Iázi felnőtt orvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás 
• Fogorvosi ügyelet 
• Fogászati röntgen 
• Területi védőnői ellátás 
• l skolavédőnő i ellátás 
• Iskola egészségügyi ell átás 
• Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
• Hajléktalanok egészségügyi ellátása 
• Otthoni szakápolás és hospice palliatív ellátás 
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Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 
Nyíregyháza, Szent István utca 14. 

Az alaptevékenységet meghatározó legfontosabb szakmai jogszabályok: 

2003 . évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 
kérdéseirő l 

> 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységrő l 

> 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 
évi II. törvény végrehajtásáról 
> 
> 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyrő l 

> 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
> 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

> 1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelmérő l 

> 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 
> 351/2013. (X.4.) Korm. rendelet a halottvizsgálatról és a halottakkal 
kapcsolatos eljárásról 
> 96/2003.(VII. l 5.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 
általános feltételeiről , valamint a működés i engedélyezési eljárásról 
> 43/ 1999.(III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
> 11 7/ 1998.(Vl. l 6.) Korm. rendelet egyes egészségügyi ellátások 
visszautasításának részletes szabályairól 
> 217 /1997.(XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
szóló 1997. évi LXXXIII . törvény végrehajtásáról 
> 89/ 1995. (VII.14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 
> 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet a területi védőnő i ellátásról 
> 47/2004.(V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás fo lyamatos működtetésének 
egyes szervezési kérdéseiről 

> 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyúj tásához 
szükséges szakmai minimumfeltételekrő l 

> 112003 .(I.21.) ESzCsM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető 

gyógyszerekről és a támogatás összegéről 

> 4/2000.(Il.25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről 

> 33/ 1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérő l 

> 1/2014.(1.16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek j elentésének rendj érő l 

> 6211997. (XII.2 1.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 
személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről 

> 51/ 1997. (XII.18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe 
vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról 
és a szűrővizsgál atok igazolásáról 
> 26/ 1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 
> 2711995. (VII. 25 .) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 
> 33/1 992. (XII. 23 .) NM rendelet a terhesgondozásról 
> 32/ 1992. (XII. 23.) NM rendelet a magzati élet védelméről szóló 1992. évi 
LXXIX. törvény végrehajtásáról 
o 32/2001 . (Il.26) NYMJV Közgyűlésének határozata az egészségügyi alapellátás 
területén történő privatizációról, az alapelvek meghatározásáról 
o 26/2003.(V.29.) NYMJV rendelet a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról 
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Egészségügyi Ala pellátási Igazgatóság 
Nyíregyháza, Szent István utca 14. 

Intézményi felada tellátás á ltalános értékelése 

A feladatok végrehajtását alapvetően a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) 
kötött finanszírozási szerződések teljesítése alapján befolyt társadalombiztosítási bevételek 
fedezik. 

2017 évben csatlakoztunk az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér rendszerhez (E ESZT). 
Ennek teljes körű bevezetésében vett részt az Egészségügyi Alapel látási Igazgatóság. 

Egészségügyi alapellátás i feladatok 
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, 
házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó 
ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról (illetve 2015. évtől 
az egészségügyi törvényben az alapellátás részeként jelenik meg) az otthoni szakápolás és 
hospice palliatív ellátásról. 

Házife/nó'tt- és gyermekorvosi központi ügyelet 
A napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben az egészségügyi ellátás 
folyamatos igénybevételének lehetőségét biztosítja a felnőtt korú lakosság részére. 
A központi orvosi ügyeleti ellátás szabályait az egészségügyi ell átás folyamatos 
működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet 
tartalmazza. Feladata az életet, az egészséget hevenyen veszél yeztető megbetegedés, továbbá 
a beteg állapotromlásának időben történő megelőzése - a következő rendelési időig nem 
halasztható - sürgős orvosi tevékenységek elvégzése. Az orvosi ügyelet nem helyettesíti a 
háziorvosi rendelést, hanem a háziorvosi rendelési időn kívü li, alapvetően sürgősség i ellátásra 
szerveződött. Az ügyelet feladata a háziorvosi ellátás kiegészítése, illetve annak segítése. A 
sürgős szükség körébe tartozó egészségügyi szolgáltatás minden olyan egészségügyi 
tevékenység, amelyet a „sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról'. 
szóló 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet meghatározott, az életet veszélyeztető állapotok és 
betegségek szakszerű ellátása, valamint azok maradandó egészségkárosító hatásának 
megelőzése érdekében a beteg-ellátás keretében végeznek, a diagnózis felállításától a 
tisztázott kórállapot első alkalommal történő szakszerű ellátásáig. 
A diagnosztizálásához, valamint a fi zikális és terápiás ellátásokhoz rendelkezésünkre állnak a 
rendeletben meghatározottakon túl: 

1.vizelet vizsgálógép, 
2.CRP-gép 
3. elektromos inhalátor 
4. mobi l ultrahang 
5. só -szoba 

A beteg megjelenését követően megtörténik a szükséges anamnézis felvétel , melyet fizikális 
vizsgálat követ. Ezt követően az ügyeletes orvos a differenciáldiagnózis alapján dönt a beteg 
további ellátásáról , esetleg tovább küldéséről a fekvőbeteg intézetbe, esetleg SBC részlegre. 
Amennyiben nem tartja az ügyeletes orvos indokoltnak a beteg tovább küldését megállapítja a 
diagnózist és dönt a beteg gyógyszeres terápiájáról. Közben tájékoztatja és otthonába engedi a 
pácienst, hogy mielőbb jelentkezzen háziorvosánál. 

Az Országos Mentőszolgálattal az együttműködés nagyon jó, heti rendszerességgel fordult 
elő, hogy a Központi Orvosi Ügyelet segíti a munkájukat. 
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Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 
Nyíregyháza, Szent István utca 14. 

Az ügye letes orvos feladata és fe l e l őssége. hogy a tovább szállításhoz milyen fe lszere ltségű 

mentőegységet hív. Az ügyelet szolgálat működési idej ében történő halott vizsgálat 
lefolytatása az ügyeletes orvos feladata . Természetes halál esetén halott vizsgálati 
bizonyítványt tölt ki, rendkívüli halál vagy idegen kezűség gyanúja esetén kórboncolást vagy 
hatósági boncolást kezdeményez, együttműködik a nyomozóhatósággal és a rendőrségi 

jegyzőkönyvet hitelesíti. Az ügyeleti forgalom adminisztrálása elektronikus formában történik 
és a beérkező telefonos hívások rögzítésre kerülnek, egyértelművé téve a panaszos esetek 
kivizsgálását. Az ügyeletes nővér feladata az adminisztráción kívül a folyamatos gondozást 
igénylő esetek (injekciózás, kötözés, telefonos felvilágosítás, tanácsadás) ellátása. 
Az ügyeletes gépkocs ivezető fel elős a gépkocsi üzemkész és menetkész állapotáért. Szükség 
esetén segít az ügyeletes orvosnak, értesíti a mentőszolgálatot, hatóságokat, kapcsolatot tart az 
ügyeletes nővénel a következő ellátandó esetrő l vagy esetekről. Az ügyelet nem érkezési 
sorrendben látj a el feladatait, hanem a szigorúan meghatározott sürgősségi ellátási 
sorrendben. A sürgősségi sorrend felállítása az ügyeletes orvos feladata. 
Fontos a háziorvosi szakmai kapcsolattartás együttmüködésének javítása az orvosi ügyelettel. 
Az elvégzett vizsgálatokról, illetve beavatkozásokról felj egyzés kerül az ambuláns lapra, 
illetve számítógépes programba. Ezt követően az ambuláns lap két példányban nyomtatásra 
kerül, melyet saját kezüleg az orvos és a beteg is aláír, mell yel a beteg keze lőorvosánál , 

háziorvosánál fog j elentkezni. 
Sajnos továbbra is vannak olyan betegek, sőt egyre növekvő számban, akik változatlanul , nem 
megfelelő indokkal veszik igénybe a sürgősségi betegellátást. Sokan arra hivatkoznak, hogy 
nincs pénzük a gyógyszerek kiváltására és az ügyelettő l várnak „egy injekciót" a 
betegségükre. Mások nem kezdik el krónikus betegségük miatt j elentkező panaszaik otthoni 
kezelését (fejfájás, görcs, vérnyomás emelkedés, stb), vagy akut megbetegedés esetén a 
lázcsillapítást. Gyakran kell családi problémákkal, szociáli s gondokkal is fog lalkoznunk, 
amely nagyfokú empátiát igényel. Növekszik azon betegek száma, akik érvénytelen TAJ 
számmal je lentkeznek. 

1. számü diagram 

Központi ovosi ügyeleten ellátott betegek száma (fő) 2013-
30000 2017év 
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Felnóít orvosi ügyelet 

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 
Nyíregyháza, Szent István utca 14. 

A város lakói számára folyamatos a nap 24 órájában elérhető ez az egészségügyi sürgősség i 

ellátás. Minőségi előrelépést jelent a 24 órás ügyelet, amely a háziorvosok munkáj a mellett a 
kórházi sürgősségi osztályt is tehermentesíti , így az ott dolgozó orvosok munkáját segíti , 
illetve az ott várakozó betegek idejét csökkenti. A 24 órás ügyeleti szolgálatot folyamatosan 2 
fő ügyeletes orvos. 1 fő ápoló, 1 fő gépkocsivezető látja el. Az ügyeletes orvos a beteget az 
ügyeletrendszer telephelyén (Nyíregyháza, Szent István u. 70.) közúti baleset esetén, 
közterületen, i ll etve hívás esetén a beteg lakásán biztosítja 

Ügyeletünk rendelkezik az orvos és szakdolgozók szakmai fe l e l ősség biztosítással. A 
veszélyes hulladék elszállítását, a SEPTOX Kft-vel kötött szerződés alapján biztosítj uk. Az 
orvos szakmai felügyeletet Dr. Pajkosy Ottó biztosítja. Ügyeletünk.re több olyan páciens is 
érkezik, aki nem magyar áll ampolgár (román, ukrán, cseh, lengyel, kínai, szlovák ... ), illetve 
e lőfordul haj lékta lan beteg ellátása is. Tovább bővül az ellátottak száma az átutazókkal, 
turistákkal és szorgalmi időben a kollégista diákokkal. 

A lakosság részérő l továbbra is pozitív a 24 órás ügyelet megítélése, h iszen kulturált 
körülmények között magas szakmai színvonalon és rövid várakozási idő alatt kapnak 
egészségügyi ellátást. 

Rendelőben Rendelőn kívül 

7:00-18:00 Hagyományos összesen 7: 00-18:00 Hagyományos összesen Összesített 

Január 206 807 1013 54 101 155 1168 
Febrnár 220 774 994 52 93 145 1139 
Március 224 833 1057 42 87 129 1186 
Április 243 882 1125 51 87 138 1263 
Május 247 767 1014 37 84 121 1135 
Június 246 799 1045 37 73 110 1155 
Július 219 814 1033 38 69 107 1140 
Augusztus 277 703 980 52 67 119 1099 
Szeptember 237 710 947 38 78 116 1063 
Október 246 814 1060 37 77 114 1174 
November 237 606 843 45 70 115 958 
Decembe r 212 1005 1217 41 81 122 1339 
Összesen 2814 9514 12328 524 967 1491 13819 

2017 -ben a felnőtt és a gyermek ellátás összesen 25115 esetben történt, ebből 113 
lakáson való ellátás volt. 
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Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 
Nyíregyháza, Szent István utca 14. 

Felnőtt 01To i ügyeleten ellátottak száma 
201 7. év 
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Gyermek orvosi ügyelet 

2. számú diagram 

A gyerek ügyeleti szolgálatot, hétkönapl fő gyermekorvos, hétvégén 24 órában 2 
gyermekorvos végzi. 1 fö szakképzett ápoló, 1 megkülönböztetett jelzés használatára jogosult 
gépkocsivezető telj esít ügyeleti szolgálatot. 18 órától másnap reggel 08 óráig, illetve hétvégén 
és ünnepnapokon 24 órában. 
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3. számú diagram 



Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 
Nyíregyháza, Szent István utca 14. 

Sürgős. veszélyeztető állapot esetén az orvos köteles ellátni az ellátásra jelentkező betegeket 
az e célra kijelölt ügyeleti helyen. Amennyiben a beteg állapota azt indokolja. a beteget 
otthonában, vagy tartózkodási helyén látja cl. Szükség esetén a mentőszolgálat útján 
gondoskodik a beteg állapotának megfelelő ellátási szinten működő egészségügyi 
szo lgáltatóhoz történő utalásról. 

A feladatellátás szakmai szempontból az elvárásoknak megfelelően működik, a NEAK 
finanszírozás mellett. 

A leggyakoribb megbetegeclé ek az ellátottak körében 
( esetsz•i m) 

Akut gyarntgyulladás • \"imsos fimozés ~!aga<, Yemyomas 

• He\·eny bronchitis Hasi fájdalom 

4. számú diagram 

A nyíregyházi központi orvosi ügyelet ellátási körzetébe tartozik a Nyíregyházai kistérség 
(Nyírtelek, Kálmánháza, Nagycserkesz, Nyírpazony, Napkor, Nyírtura) valamint Apagy és 
Nyírtét települések így racionálisabb működést tudunk biztosítani mind gazdasági, mind 
szakmai oldalról tekintve. 
Mivel a környéken gyerek orvosi ügyelet nem működik, ezért m inden esetben nyíregyházi 
gyermek ügyeletet szolgáltatását veszik igénybe a környező településen lakók. 
Az orvosi ügyelet működése jelenleg, valamint a 20 17-es évben is, teljesen NEAK 
finanszírozott. 

2017. év során az alábbi továbbképzések valósultak meg: 

1. El sősegély alapismeretek, újraélesztés aktuális kérdései. 
Előadó: Csikós Péter Alapellátási Igazgató. 

2. Ügyeletünkön rendszeresen 3 havonta a dolgozók szinten tartása miatt, mentőtisztek 
közreműködésével újraélesztés tanfolyamokat szervezünk. 

3. Nem csak az egészségügyi dolgozók feladata az újraélesztés, hanem ember-baráti 
kötelesség is. Ezért a lakosság számára is szervezünk minden hét szerdán ingyenes 
tanfolyamot, az ügyeletünkön szolgálatot teljesítő mentőtisztek közreműködésével. 

4. Munkaé11ekezlet. Az adminisztráció fontossága, protokollok betartása. 
Előadó: Bákányné Mikó Zita 
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5. Felnőtt, gyerek reanimáció frissítése. 
Előadó: Ilyés György mentőtiszt. 

6. Munka értekezlet: A kompetenciák betartásának fontossága. 
Előadó: Bákányné Mikó Zita 

7. 2017. évben került sor az EESZT- hez való csatlakozásra. A program telepítés és a 
csatlakozás sikeresen megtörtént és működik. 

Fogorvosi alapellátási ügyelet 
Az érintett fogorvosi körzetek lakosságának meghatározott időben alapellátási szintű 

sürgősségi ellátás. 
Az ügyeleti ellátás kizárólag hétvégére és az ünnepnapokra korlátozódik, 8 órától - 14 óráig 
fogadja a betegeket. 

A tevékenység jogszabályok adta finanszírozás a tényleges költségek körülbelül egy harmadát 
fedezik, a hiányzó összeget a fogorvosi szakellátás (fogászati röntgen) illetve központi 
ügyelet bevételei pótolják. 
A fogászati ügyeletben 4 orvos és 4 fő szakdolgozó vesz részt. 

2017-ban 1607 ellátott volt, ebből 1390 felnőtt és 217 gyermek beavatkozás történt. 

5.számú diagram 

2017 évben a fogászati ügyeleten ellátottak aránya (%) 

C feluött Cgy~rek 

Ügyeletünkön a lakosok kulturált körülmények között, magas szakmai színvonalon és rövid 
várakozási idővel kapnak egészségügyi ellátást. 

Hajléktalanok orvosi ellátása 

Háziorvosi szintű gyógyító- megelőző ellátást biztosít a haj léktalanok részére. 
Közegészségügyi szempontból is fontos szerepet tölt be a hajléktalanokat ellátó háziorvosi 
praxis, amely a járó betegeken kívül gyógyító- megelőző tevékenységet folytat a hajléktalanok 
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ismert szálláshelyein. A tevékenység finanszírozása az NEAK által fo lyósított összegekből 
megoldott. 
Szakorvos és szakápoló biztosítja az ellátásukat. Szoros kapcsolatba dolgozunk a kórház 
osztályaival, városi központi ügyelettel, valamint a Periféria Egyesület és az Oltalom Szeretet 
Szolgálattal. Más nonprofit szolgáltatók segítségét is igénybe véve. Hepatitis A és Influenza 
ellen i oltásokat ebben az évben is végeztünk. Chronikus betegeket gondozunk rendszeres havi 
gyógyszer felírással és vizsgálatok nyomon követésével. 
Acut betegséggel hozzánk fordu ló haj léktalan betegek gyógyszer ellátását a l ehetőségünk 

szerint biztosítjuk. Tanáccsal látjuk el a hajléktalanokat, valamint e l ősegítj ük a 
közgyógyellátás, valamint a leszázalékolás elindítását vagy esetleges szociális segély 
igénybevételét. Segítjük a beteg hajléktalanok elhelyezését, valamint az alkalmi gyógyszer 
vagy gyógyászati segédeszköz beszerzését. Szisztematikusan végzünk járványügyi preventív 
munkát szűréseket, kezelésüket fe lügyeljük, nyomon követjük. A tüdő TBC szűrésére a 40 
éven alul iakat beutalóval látjuk el. Nemi betegségek - e lsődlegesen AIDS - kialaku lásának 
lehetőségét monitorizáljuk, felmerülő gyanú esetén Bőr és emibeteg gondozóba irányítj uk. 
Folyamatosan javítjuk az el látás színvonalát a rendelő modern eszközök beszerzésével. 
Osztályos ellátás utáni utókezelés nehézségeit a Szeretett Szolgálat által működtetett krízis 
központban oldjuk meg oly módon, hogy a betegek a Szolgálat által biztosított helyiségben 
meghatározott ágyakon (15 ágy teljes kihasználtsága mellett) vannak kezelve. 

Jelenleg a rendszerünkben: 1537 fő hajléktalan van nyilvántartásunkban. 
2017-ben a betegforgalom: 3051 fő volt. 

Fontos megjegyezni , hogy a hajléktalan egészségügyi orvosi alapellátási ellátási feladatokat 
nem lehet összehasonlítani más háziorvosok (alapellátások) ellátásával, ott előforduló 

esetekkel. 
Az itt megforduló betegek betegséghez való hozzáállása, betegségtudata csökkent, 
együttműködési szándéka jelentősen alacsonyabb. 

A hajléktalan ellátás során leggyakrabban előforduló megbetegedések 

Hajléktalan e llátás során leggyakrabban e lőforduló 

megbetegedések (fő) 

Rossz indulatú daganatok • 18 

Idült alsó légút i betegedések asthma 
kivéte lével 

Hiypertensiv megbetegedések 

A lkohol okozta mentális és viselkedés i 
zavar 

Pszichoaktív szer okozta mentá lis és 
viselkedési zavar 

104 

114 

238 

291 

6.számú diagram 

0 50 100 150 200 250 300 350 
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A fertőzések megel őzése miatt, a hajléktalanoknál Yi évente kérjük a tüdőszűrő elvégzését. 50 
év felett iek és krónikus betegségben szenvedők esetében lehetőségeinkhez mérten biztosítjuk 
az influenza elleni védőoltásokat, vagy egyéb beszerezhető és szükséges oltásokat. 
Aktívan együttműködünk az Jósa András Oktatókórház Bőrgyógyászati szakrendel őjével , 

mivel sok a bőrgyógyászati és parazitás megbetegedések előfordulása. ANTSZ szakmailag és 
anyagilag is segíti munkánkat (fertőtlenítések elvégzésével stb.). 

Háziorvosi praxisok működtetése 

Városunk területén 44 felnőtt háziorvosi, 27 házi gyermekorvosi és 31 fogo rvosi praxis 
működik (2 felnőtt, 9 gyermek és iskola fogászat és 20 vegyes praxis) melyek tulajdonosai az 
Önkormányzattal kötött megállapodás (feladat-ellátási szerződés) alapján területi ellátási 
kötelezettséggel működnek. 

2017. évi személyi változások háziorvosi praxisokban 
1. számú táblázat 

Sorsz. Praxis típusa Megszerzés Átadó Átvevő 
jogcíme 

1. felnőtt háziorvos adás -vétel dr. Tamás István dr. Mike Judit 
2. felnőtt háziorvos adás-vétel dr. Tarr dr. Böszörmény-

Magdolna Vántus Judit 

Örömünkre szolgál, hogy az önkormányzat területén működő háziorvosi praxisokra nem 
j ellemző a „tartósan betöltetlen" státusz, amit a fenti táblázat j ól mutat, hiszen több esetben is 
született adás-vételi szerződés idősebb kollégától való praxis vásárlásra vonatkozóan. 

A megfele l ő és szakszerű intézkedéseknek az eredményeképpen semmilyen szakhatósági nem 
megfelelőség, elmarasztalás vagy lakossági panasz nem történt. 

Területi védőnői szolgálat 

A védőnő i tevékenység az emberi szolgálatnak az egyik legszebb, legfe lelősségtelj esebb és 
legnehezebb foglalkozása, amelyet jól csak élethivatásként lehet ellátni. A magyar védőnői 

rendszer 100 éve teljesít szolgálatot a nők, a csecsemők, a gyermekek, az ifjak, a családok, a 
lakosság egészségének védelmében. 201 5. áprilisától, a Védőnői Szolgálat olyan kiemelkedő 
nemzeti érték, amely nemzeti szempontból meghatározó j elentőségű, a magyarságra j ellemző, 

és közismert, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon. A 101 év 
során a védőnői rendszert számtalan átalakulás jellemezte. A védőnők képzése, a munkaköri 
feladatai, a munkavégzés feltételei, az intézmény struktúrájában elfoglalt helye is többször 
változott. A Védőnői Szolgálat fennmaradása annak köszönhető, hogy mindig képes volt a 
népegészségügyi szükségletekre, a kihívásokra érzékenyen válaszolni és ennek érdekében 
fejlődni . 
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yíregyháza városában 38 fő látj a el a területi védőnő feladatait. A ko lléganők 27 fő 

gyermekorvossal dolgoznak együtt. A területi védőnői munkát a 49/2004. ESZCSM rendelet 
foglalja össze. A gye1meket váró nő mindig megkülönböztetett fi gye lmet és gondoskodást 
élvez. Magyarországon különleges hagyománya és szervezett rendszere alakult ki a 
várandósok és a gyermekek gondozásának. 20 14 -es évben Magyar Örökség díjat kapott a 
magyar védőnői szolgálat. 
A méhen belül fejlődő új élet védelme, az anya állapotának. a várandósággal járó 
változásoknak a megfi gyelése, a tanácsadás, melyet a 26/2014 (IV. 08.) EMMI rendelet 
szabályoz. 
A védőnő minden településen megtalálható a védőnő i tanácsadókban, ezenkivül. az 
otthonukban is felkeresi, meglátogatja a családokat, hogy a várandóst, majd az új szülöttet, 
csecsemőt természetes életterében megfigyelve mind több és hasznosabb tanácsot adjon az 
egészségben való felnövekedéshez. 
Munkáját a védőnő i körzetben az orvossal együttműködve nagyfokú önállósággal végzi. A 
védőnő munkája a prevenció ezen belül is a primer prevenció. (egészséges környezet, életmód. 
fejlődés elősegítése) . 

A primer prevenciót döntően a terhesek, a csecsemők, a ki sgyermekek körében és az Oktatási 
Intézményben végzik. A munka tartalmát a védőnő kompetenciáját a népj óléti miniszteri 
rendeletekkel határozza meg. A védőnő munkamódszere a gondozás, azon belül is a 
családgondozás. Gondozási terv alapján végzi feladatait a család igényeinek megfelelően . 

A gondozás formái: 

• csecsemőgondozás 

• terhesgondozás 
• nővédelmi gondozás 

• családlátogatás 

• fogadóóra 
• önálló tanácsadás 

• orvossal közösen végzett tanácsadás 

• egészségnevelés 

• érzékszervi és higiénés ellenőrző vizsgálat végzése. 

Az é letkori saj átosságokhoz igazodó, betegségek megelőzését és korai felismerését célzó 
szűrővizsgálatok minden védőnő i körzetben élő gye1mcket (0- iskolába nem járó) egyaránt 
megillet. Ez minden gyermeknek a lakóhelyéhez közel, védőnői tanácsadókban biztosítva van. 
1, 3, 6 hónapos és 1, 2, 3, 4, 5, 6 évesen minden szülőt fe lkérnek arra, hogy jelenjenek meg 
gyermekükkel védőnői önálló tanácsadáson, ahol a szűrővizsgá l atokat elvégzik. 
Mémek testsúlyt, testmagasságot, fej körfogatot, mellkörfogatot, vérnyomást. Percentilt 
számolnak. Továbbá látás és hallás vizsgálatot. A gyermek szociális, értelmi , 
pszichoszomatikus fejlettségét megadott szempontrendszer szerint státuszlapon értékelik. 
A szülők többsége él is ezen l ehetőségekkel. A szűrés eredményéről a szülő leletet kap. 
Amennyiben eltérést találnak, a gyermeket választott házi gyermekorvosához küldi k, 
gyermekorvosát értesítik az eltérésrő l. 

A családlátogatás és a tanácsadás mellett minden védőnő ellát Iskola egészségügyi feladatot 
az óvodában. Meghatározott időnként tisztasági vizsgálatot végez. Emelet egészségnevelő 

előadást tart a gyem1ekeknek különböző témában. (egészséges életmód, mozgás, sport 
szeretete) 
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Családi napon az óvoda kérésére egészségügyi tanácsadást tart (vércukor mérése, vérnyomás 
mérés). Szükség esetén részt vesz a szülői értekezleteken. Szoros együttműködés van az 
Egészségügyi Főiskolával. 

Jó szakmai kapcsolat van a Gyermekjóléti szolgálattal. Megbeszéléseken, esetismertetésen 
vesznek részt védőnőink. Ha a gyermek fejlődését veszélyeztető tényezőket találnak, jelzik 
azt és a szakma szabályainak megfelelően járnak el. 

20 12. májustól végezzük a VMP program keretében a méhnyakszűrést. Az Országos 
Tisztiorvosi Hivatal levél formájában keresi meg a nőket és egyeztetés után a védőnők végzik 
el a szűrést. Az eredményt a védőnő juttatja el a szűrt nőknek. A védőnők képzésére azé11 volt 
szükség, hogy minél többen megjelenjenek a szűréseken, hiszen évente még mindig 400 nő 
hal meg méhnyakrákban. Mivel a védőnő feladata a prevenció és a szűrés is ide tartózik, úgy 
gondolták, hogy egy védőnőhöz szívesebben fordulnak a nők. A képzés magas színvonala és a 
védőnők lelkes munkája lassan meghozza a várt eredményt. Jelenleg is tart a program, a 
Terhesgondozóban (Nyíregyháza Stadion u 8/a) illetve a Szent István u. 14. és az Ungvár 
sétány 35 szám alatt vá1juk azokat a nőket, akik a szűrést igénybe kívánják venni. 

A védőnők olyan önként vál lalt karitatív feladatot is vállalnak, mint a Magyar Vöröskereszt 
szervezésében kivitelezésre kerülő csecsemőgondozási versenyek. Ezeken a rendezvényeken, 
mint szakmai zsűri vannak jelen. A 2017 évbe két alkalommal is vállaltak ilyen szerepet. 
Több területi védőnő vett részt a szakmai zsűriben. Részt vettek a Motoros véradáson, 2017. 
09. 24-én a Szív világnapja rendezvényen, illetve más rendezvényeken, családi napokon 
vérnyomásmérést, vércukormérést egészségügyi tanácsokat adnak. Családok felajánlása 
alapján gyermekruhát, pelenkát, játékot juttatnak el a rászoruló családoknak. Egy védőnő 
kolléganő minden kedden 17-19 óráig Fiatal lányok klubot tart, valamint minden szombaton 
délelőtt játszóház működik ezen a helyen. 

A 38 fő területi védőnő 20 17. 08. 01-én egy központi rendezvényt szervezett 
Nyíregyházán "Anyatejes Világnap" címen a Kossuth téren mindazon édesanyának, akiknek 
módjában áll(t) szoptatni, és természetesen babáknak és gyermekeknek (0 - iskolás korig) , 
akik az egészségességük alapját kaphatták meg az anyatejes táplálásnak köszönhetően, 

valamint mindazon családoknak, akik az egészséges életmódot, és a családot tartják 
értékelünk egyik alaptényezőjének. 

Nyíregyháza város önkormányzatának szervezésében a ROMACT program keretében négy fő 
területi védőnő vett részt több napos képzésen. Az értékelés célja az Európai Szociális Alap 
forrásával megvalósult komplex telepprogram és kapcsolódó programok tapasztalatainak 
elemzése, és ezáltal az előkészítés alatt lévő új program véglegesítésének szakmai támogatása 
volt. A telepeken élők száma növekszik, helyzete romlik. Az egymásra rakódó problémák 
idővel egyre nehezebben kezelhetők, ezért a lakhatás, foglalkoztatás, oktatás és egészségügy 
problémáit tárgyaltuk, és esetleges megoldásait kerestük ezen emberek számára. Ennek 
köszönhetően terveink között szerepel egy védőnői tanácsadásra is alkalmas helyiség 
kialakítása az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság és a Sója Miklós Görögkatolikus 
Általános Iskola együttműködésével a hátrányos helyzetű lakosság számára. 
Az adminisztráció elengedhetetlen része a védőnői munkának. A dokumentáció feladata az 
objektív valóság rögzítése. Dokumentálásra a védőnők többsége a Védőnő 2007 számítógépes 
programot használja, mely elavult, 6 éve nem frissítették. 2017. január 01-től jogszabály írja 
elő az EVIR (elektronikus védőnői információs rendszer) köte l ező használatát, melynek 
működéséhez a széles sávú internet elengedhetetlen és nagyon gyakran túlterhelt. Ezért ennek 
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a követe lménynek nem minden védőnő tud megfelelni. A területi védőnők munkanaplót 
(Látogatások előj egyzés i könyve) vezetnek minden nap, melyben az aznap i munkájukról 
számolnak el. 
Minden hónap ötödikéig folyamatos oltási jelentést készítenek a védőnők, illetve havi 
rendszerességgel vezetik a körzetre és munkájukra vonatkozó jelentést is. Ezeket az adatokat 
minden évben összesítve online jelentés formájában továbbítják. 
Nyíregyházán a gyermekek átoltottsága az alapos munkának köszönhetően 99%. M int az 
országban sok helyen, Nyíregyházán is találkozunk oltást megtagadó szülőkkel. Ezekben az 
esetekben a védőnő jelzéssel él a Nyíregyházi Járás Ilatósági Főosztály Népegészségügyi 
Osztálya fe lé. 

A védőnők kötelező és szabadon választható továbbképzésen vesznek részt, hogy állandóan 
fri ssítsék tudásukat és alkalmazkodjanak a velük szemben tám asztott igényeknek. A 20 14-ben 
elindult a TÁMOP 6.1.4. továbbképzés a kora gyermekkori program, ami 20 15-ban 
fo lytatódott, melyen abban az időszakban aktívan dolgozó valamennyi nyíregyházi védőnő 
részt vett. Ennek a programnak az úttörő i vagyunk, a szü lő i kérdőívek és a gyakori 
szűrővizsgá latok segítségével a kiszűrt gyermekek korai fejlesztése időben megkezdődik. 

Ezzel együtt megnőtt a védőnők munka és idő leterheltsége. 
20 17-ben négyen végezték el az oktató védőnő i továbbképzést, ez egy gyakorlat vezető 
védőnők számára fej lesztett többnapos, intenzív továbbképzés, mely nem védőnői , 

egészségügyi ismeretek megerősítése, hanem kimondottan a pedagógiai, a mentoráll ási, a 
hallgatók kísérésére irányuló feladatokra, illetve a pályaorientáeiójuk hatékony támogatására 
és az ezekkel összefüggő kompetenciákra fókuszált. 

A védőnők meggyőződéssel vallanak a pálya szépségéről. munkájukat hívatásnak érzik, 
szeretik az emberekkel való törődést, a naponként új at jelentő problémák megoldását. 
munkájuk szépségét, eredményeit, szerényen megemlítve a nehézségeket is. A dolgozó 
védőnők pozitív példát mutatnak munkájukról, elkötelezettségükről a védőnői hívatásról. A 
száz év alatt, a változó társadalmi rendszerekben, az egészségügyi átalakulás különböző 
korszakaiban mindig szükség volt a védőnő munkájára. Sokszor adódtak nehézségek, de a 
szakma talpon tudott maradni. 
A XXL század védőnőinek fontos szerepe van a nő- anya- magzat-csecsemő, -gyermek, -ifjú 
és családvédelemben, a közegészségügyi és járványügyi feladatok megvalósításában. az 
egészségfejlesztésben. az egészségnevelésben a betegségek megelőzésében, megbetegedés 
esetén az egészségi állapot mielőbbi helyreállításában 

Élve születések száma 2017-bcn 

2. számú táblá7.at 

~Születések összes 
1 
Élve szülöttek száma 

-- - -
= 1076j 1 

f.- - -- - --
2 Halva szülöttek száma 4 
-- -~ - - - -

3 Összes újszülöttek szám a 1080 

4 Iker új szülöttek száma 27 

5 Intézetben születettek száma 1078 
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Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 
Nyíregyháza, Szent István utca 14. 

Intézeten kívül születettek száma 

Szaksegítség nélkül születettek száma 

Élve születettek közül kis súlyú újszülött 

1 Egy éven alul elhalt csecsemők száma 

Csecsemőhalálozás 

2 

2 
- - - -

9.3% 
100 

1 3 

2.79 

A védőnő kiemelkedő munkát végez, a veszélyeztető tényezők kiszűrésében, a kóros 
terhesség felismerésében. 

Iskola-egészségügyi swlgálat 
Az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat Nyíregyházán az Egészségügyi Alapell átási 

Igazgatóság irányítása alatt működik. Munkáját a megyei jogú város általános és 
középiskoláiban végzi. 

Működési feltételek 

Személyi feltételek: 
Főáll ású ifjúsági orvos: 
Házi gyermekorvos: 
Felnőtt háziorvos: 
Kórházi gyermekorvos: 

Összesen: 
Főállású iskola-ifjúsági védőnő 

Összesen: 

4 fő 
22 fő 

1 fő 
1 fő 

28 fő 
25 fő 

53 fő 

A főállású ifjúsági orvosok gyermekgyógyász és iskola-egészségügyi szakvizsgával, a 
főiskolát végzett védőnők közül 19 fő ifjúsági szakvédőnői oklevéllel is rendelkezik. 

Tárgyi feltételek: 
Az ellátott iskolákban orvosi szoba, rendelő biztosított az iskola épületén belül vagy a hozzá 
kapcsolódó kollégiumban. Az iskola orvosi rendelők felszereltsége a rendeletben előírt 

minimum feltételeknek megfelel. A berendezési tárgyak, használati eszközök, műszerek az 
oktatási intézmény és az egészségügyi alapellátás leltári tulajdonában vannak. 

Az ellátott iskolák megoszlása: 
Á ltalános Iskola 
Általános Iskola és Gimnázium 
Általános Iskola és Szakközépiskola 
Gimnázium 
Gimnázium és Szakközépiskola 
Szakközépiskola 
Szakközépiskola és Szakiskola 
Speciális 
Összesen: 
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Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 
Nyíregyháza, Szent István utca 14. 

Az iskola-egészségügyi munka jellemzői: 
Oktatási intézmények (általános és középiskolák) tanuló létszáma: 
Főáll ású ifjúsági orvos által ellátott tanulók száma: 

Átlag: 2 .641 tanuló 
Részfoglalkoztatású orvosok által ellátott tanulók száma: 

Átlag: 526 tanuló 
Iskola - ifjúsági védőnők által ellátott tanulók száma : 

23 .788 fő 
12.941 fő 

10.837 fő 

23.788 fő 

Az Iskola-egészségügyi Szolgá lat fő j ellemzője, hogy a tanulók ellátása az iskolában az 
oktatási intézményben történik . ahol a gyerekek a legtöbb időt töltik. Munkatársaink az 
iskola-egészségügyi feladatokat a hatályos jogszabályoknak megfel e lően látják el. 
A szakmai feladatokat módszertani útmutatók, protokollok előírásai alapján végzik. Az 
iskolaorvosi és védőnő i feladatkör alapvetően preventív j e llegű melynek módszere a 
gondozás. Az oktatási intézményen belül az alkalmazható valamennyi lehetőség 

felhasználásával. 
A közoktatási törvény e l őírásainak megfele lően a tanulók ell átása tanítási időn belül történik. 
A szervezési, adminisztrációs és egyéb kapcsolattartási feladatok tanítási időn kívül 
intéződnek. 

1997.évi CLIV. törvény az egészségügyről 

A 26/ 1997.(IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 

Az iskolaorvoson és védőnőn kívül iskolafogászat. pszichológus, kollégiumi ápolónő 

munkatársak is tevékenykednek a tanulóifjúság egészségvédelme érdekében. A tanévre 
lebontott feladatok ellátása az oktatási intézmények vezetőségével. tantestülettel egyeztetett 
munkaterv szerint történik. Az éves munkaprogram tartalmazza az iskola egészségügyi munka 
célkitűzéseit, menetét, tartalmát, intervallumait, (havi, heti ütemterv) együttműködési 

l ehetőségeket iskolán belül és kívül. 

A komplex iskola-egészségügyi munka területei: 

Komplex szíírővfr.sgálat: 

Alapszűrések elvégzése a módszertani irányelv szerint (testmagasság. testtömeg, látásélesség, 
színlátás, hallás szűrése , vérnyomás, vizelet ellenőrzés mozgásszervi szűrés) . A tanulók testi 
fejl ettség és egészségi állapotának szűrése nyomon követése. 

Orvosi status és fizikális vizsgálat: 
Összes orvosi vizsgálatok száma: 149.638 fő 
Összes kiszűrtek száma: 
Összes kiszűrt gyermek közül a háziorvoshoz küldöttek szám: 
A háziorvoshoz küldött gyermekeknél az orvos igazolta a felmerült gyanút: 

10.320 fő 
9.210 fő 
7.985 fő 
7.322 fő Kiszűrtek közül gondozásba vett gyermekek száma: 

Testnevelés csoportbesorolás elkészítése: 
Az iskolák tanulóit az iskolaorvosok egészségi állapotuk szerint testnevelési csoportba 
osztották be, könnyített, gyógytestnevelés és teljes felmentés kategóriákban. 
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Testnevelés csoportbesorolás összesen: 
Könnyített testnevelés: 
Gyógy testnevelés: 
Teljes felmentés: 

3.072 fő 
896 fő 

1.753 fő 
423 fő 

könnyített, gyógytestnevelés és teljes felmentés kategóriákban. Segédlet a szakmai javaslatok 
alapján, szakorvosi vélemény figyelembevételével. 

Gondozás: 
Krónikus beteg gyerekek fokozott ellenőrzése, együttműködve a házi gyermekorvosokkal és 
gondozó intézetekkel (szűrés , beutalás, követés, ellenőrzés) 

Közegésl.Ségügy: 
Járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, javaslat a hibák megszüntetésére, szükség 
esetén jelzés az ÁNTSZ felé. Személyi és környezeti higiénia, tetvesség szűrése, figyelemmel 
kísérése, hiányosságok jelzése. 
A tetvesség ki szűrésére irányuló vizsgálatok a tanév folyamán 3 alkalommal az egész 
tanulóifjúságra kiterjesztve törtém1ek, ezen kívül észlelés esetén több alkalommal az érintett 
szűkebb környezetben, ismételve a fertőzöttség megszűnéséi g. 

Védőoltások szervezése, lebonyolítása 
Védőoltás:( oltottak száma) 5.354 fő 
(6.osztály: Diftéria -Tetanus, MMR, 7.osztály: Hepatitis B, HPV) 

Környezet-egészségügy: 
A tanulásoz szükséges optimális feltéte lek biztosítása. Tornaterem, tantermek, padok, világítás, 
fűtés, egyéb kiszolgáló helyiségek stb. ellenőrzése , balesetvédelem 

Betegellátás, balesetek: 
Az iskola-egészségügyi szolgálat feladatai közé tartozik az iskolában bekövetkező balesetek, 
sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátása, majd a tanuló háziorvoshoz, házi 
gyermekorvoshoz, illetve egyéb intézménybe irányítása. 
Az általános iskolában főleg a kisebbek körében szinte minden naposak a horzsolások. Ezen 
kívül akár ficam, törés is előfordulhat. Ilyenkor a védőnő minden esetben elvégzi a seb 
fertőtlenítését , a végtag rögzítését, értesíti a mentőszolgálatot, illetve a szülőt. 

Előforduló problémák: 
1. hasfáj ás 
2. fejfájás 
3. lányoknál menstruációs görcs 
4. hasi, mellkasi sérülés 
5. égés, forrázás a gyakorlati helyeken 

A kolléganők minden esetben próbálják szakszerűen ellátni és megnyugtatni gyermeket. 
Az iskolákban balesetet szenvedett gyermekek száma az adott tanévben:308 fő 

Az iskola védőnők évek óta folyamatosan biztosítanak elsősegélynyújtást kisebb balesetek 
esetén a Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata által működtetett táborokban. A 
szakembereink turnusonként váltják egymást, így nagyobb létszámban tudják kivenni 
részüket ebből a feladatbó l. A tapasztalat azt mutatja, hogy valóban szükség van munkájukra, 
hiszen egy- egy ilyen tábor alkalmával számos panasszal fordulnak hozzájuk a gyerekek. 
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Leggyakrabban el őforduló panaszok: fejfájás, hasfájás, csípések, sérülések stb. Az ell átottak 
aránya a táborokban megjelenő létszámtól is függ. 

2017 évben a táboroztatások során előforduló ellátások száma (fő) 
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Nyíregyháza, Szent István utca 14. 

Focitábor 

7 8 

1 

hasfájás fejfájás csípés 

A tanévben folyamatosan ellátandó egyéb feladatok: 

10. számú diagram 

10 

egyéb 

> Egészségügyi dokumentáció vezetése, fi gyelembe véve a titoktartási kötelezettséget, 
személyiségi jogokat, dokumentáció tárolás e lőírásokat 

>- Részvétel és beszámoló készítése tantestületi értekezleten 
>-- Részvétel szülői értekezleten 
>- Részvétel iskolai rendezvényeken (évnyitó, ballagás, kirándulás) 
> Részvétel iskolai egészségnap, családi nap szervezésében 
>- Tanóra látogatás, kapcsolattartás az osztá lyfőnökökkel 

> Köte l ező és önkéntes védőoltások szervezése, lebonyolítása, jelentése 
> A Vöröskereszt munkájának segítése, véradás szervezése 
> Segédkezés iskolafogászati szűrés szervezésében 
>- Szakmai továbbképzés, konzultáció 
>- Leltárkezelés, ellenőrzés 
>- Gondoskodás az eszközök, vizsgálati anyagok beszerzésérő l , karbantartásáról 
>- Adatszolgáltatás, jelentések készítése 
> Éves munka értékelése, munkaterv készítése 
>- Egyéb a kompetenciakörhöz tartozó felkérések 

Mentálhigiénés gondozás 
A mentálhigiénés gondozás egészségmagatartást, szemléletet alakító tevékenység. 
Szükséglet: az egészséget veszélyeztető, ön és másokat pusztító magatartásformák kivédése 
Cél: az egészség megszerzésre, megtai1ásra, fej lesztésre irányuló magatartás tudatos 
formálása. Az egészséges életmód igényének felkeltése a tanulóifjúság körében. 
Az egészségfejlesztés az iskolai tanrendbe integráltan osztályfőnöki órák keretén belül , az 
orvosi-védőnői gondozói munka során és iskolai rendezvények alkalmával valósulhat meg. 
Együttműködési lehetőségek: osztályfőnökökkel , ifjúságvédelmi felelős tanárolckal 
egészségügyi szakemberekkel. 
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Egyéni problémák megbeszélésére az orvosi rendelőben fogadóóra keretén belül és a 
vizsgá latok alkalmával van lehetőség. 
Néhány védőnő évek óta részt vesz elsősegélynyújtás. csecsemő és gyermekgondozási 
szakkör vezetésében. 

Egészséges életmódra és családi életre nevelés témakörei: 
(a teljesség igénye nélkül) 
);;> Egészséges életmód, napirend fontossága 
);;> Serdülőkori változások, helyes értékelése 
);;> Egészséges táplálkozás, élelmiszerhigiénia 
);;> Biztonságos környezet, balesetvédelem 
);;> Mindennapos aktív testmozgás. sport 
);;> Káros szenvedélyek kialakulásának elkerülése, megszüntetése 
);;> Szűrővizsgálatok szerepe. védőoltások fontossága 
);;> Barátság, szerelem, párkapcsolatok 
);;> Családtervezés, fogamzásgátlás 
);;> Nemi betegségek megelőzése 

);;> Elsősegélynyújtás alapjai 

A tanév során minden iskolában szerveztek munkatársaink közösségi programokat, ahol 
kötetl en formában alkalmazhatók az egészséges életmódra nevelés módszerei. 
Az elmúlt években komplex együttműködés jött létre külső szervezetekkel. Az 
egészségnapokat több helyen összekötik véradással is. A szülők és tanárok jelentős számban 
vesznek részt ezeken a rendezvényeken. 

Közösségi egészségnevelés programjai, témakörei: 
(a telj esség igénye nélkül) 

• Testtömeg, testzsír mérés BMI számítás 
• Yércukorvizsgálat (koleszterinszűrés) 

• Vérnyomásmérés, tanácsadás 
• Újraélesztési bemutató mentősök részvételével 
• Bűnmegelőzési , baleset elhárítási bemutató rendőrség részvételével 
• CG-szűrés ÁNTSZ munkatársakkal 
• 
• 
• 
• 
• 

Családtervezési tanácsadás CSYSZ munkatársakkal 
Arcdiagnosztika 
Kortárs segítők e l őadásai káros szenvedélyek megel őzése témakörben 
Szemészeti szűrés 
Anyajegyszűrés bőrgyógyász részvételével 

Szociá lis gondozás: 
A munkaterület feladatainak ellátásában fontos a kapcsolat kiépítése a gyermek és 
ifjúságvédelmi fe lelős tanárral. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
felkutatása a felelős tanárral együtt történik. A veszélyeztető tényezők észlelése a tanulók 
körében az egészségügyi dolgozó részéről jelzés értékű. Tájékoztatás nyújtása a 
családtámogatási lehetőségekről a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatairól, 
igénybevételi lehetőségekről. 

Együttműködés iskolán belül : igazgató, tantestület, adminisztratív és technikai dolgozók, 
diákok, 
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Diák önkormányzat (DÖK) szülői munkaközösség 

Együttműködés iskolán kívül: munkáltató, szakfelügyelet, szakrendelések, gondozó intézetek, 
házi gyermekorvosok, háziorvosok, területi védőnők, Önkormányzat, Vöröskereszt, 
Mentőszolgálat, Gye1mekjóléti Szolgálat, Családvédelmi Szolgálat, Rendőrség stb. 

Tanítási időn kívüli/e/adatok: 
Az Iskola-egészségügyi Szolgálat dolgozói éves szabadságukat lehetőség szerint a tanév 
rendjéhez igazítják. A nyári tanítási szünetben részt vettek a foglalkozás-egészségügyi 
rendelésen, tanulók szakmai alkalmassági vizsgálatának elvégzésében. Az iskolavédőnők 
ügyeletet tartottak a tanulók egyéb problémáinak megoldása érdekében.(pl. védőoltási 

igazolások kiadása stb.) Egészségügyi felügyelet ellátása történt az iskolai gyakorlatokon, 
napközis táborokban, (Úszótábor, Focisuli) a Városi Vadasparkban szervezett Zoo-Suliban. 

2017 év tanulói létszámadatok 

3. számú táblázat 

Tanév Tanulólétszám Védőnők száma Átlaglétszám/fő 
- -

2009/20 10. 24. 147 25 966 

2010/2011. 23.816 25 953 
,_____ 

20 11/2012. 24.504 25 98 
f----

20 11 /2012. 24.504 25 980 

20 12/20 13. 23.903 25 956 

2013/20 14. 23 .627 25 
1 

945 

2014/2015. 23.192 25 
1 927 

- - T 
~~--

2015/2016. 22.588 25 903 
~--

2017 évben történt iskolavédőnők által nyújtott feladatok 
4. számú táblázat 

Az oktatási intézményben iskolára fordított védőnői ellátás tényleges ideje 27.583.5 1 

összesen/ év 

Az oktatási intézményben védőnői tevékenységben részesült iskolás 54.447 
gyermekek száma/ év 

' 
1 

Osztály vizsgálatok száma 945 

Osztályvizsgálat 
Osztály vizsgálatokon résztvevő 21.853 
gyermekek száma 

Az osztály vizsgálatokon a gyermekekre 20.363 
fo rdított védőnői ellátás tényleges ideje / év 

1 
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Alkalmak száma/év 
Csoportos egészségnevelés Csoportfoglalkozáson résztvevő 
foglalkozási/tanítási időben gyermekek száma 

A csoportfoglalkozáson a gyermekekre 
fordított védőnő i tevékenység ideje / év 

Alkalmak száma/év 
Csoportos egészségnevelés Csoportfoglalkozásokon résztvevő 
foglalkozási/tanítási időn kívül gyermekek száma 

A csoportfoglalkozáson a gyermekekre 
fordított védőnő i tevékenység ideje / év 

936 

16.8 17 

1.582.5 

152 

7.117 

476 óra 

Egészséges táplálkozás, élelmiszer higiéne 172 J 
Csopo1tos egészségnevelés fő 
témaköreinek száma/év 

Egyéni védőnői tanácsadás / 
fogadóóra 

lintézkedések __ _ 

Ellenőrzési alkalmak száma/év 

Összefoglalás: 

- --
Mindenna os aktív te tm z á p ' s o g s, sp ort 

Káros szenvedélyek kialakulásának 
elkerülése, megszüntetése 

Személyes és társas kapcsolatok 

Személyi higiéné 

Egészséges környezet 

Biztonságos környezet r-- --
Barátság, szerelem, párkapcsolat, 
családtervezés 

Alkalmak száma/év 

Résztvevők száma 

Egyéni tanácsadásra fordított védőnő i 

tevékenység tényleges ideje 

--
98 

183 

11 3 

240 
.... 

53 

74 

~ 188 

____, 

2.882 
.... 

9.202 

r 3.754 l 
1 

--+---- -< 

827 j 
339 

A 2016/17. tanévben végzett iskola-egészségügyi munka eredményeinek összegzéseként 
elmondható, hogy az iskola-egészségügyi szolgálat a tanévre kitűzött munkáját, terveit, 
programjait teljesítette. 
A Szolgálat személyi feltételei jók, megfelelően képzett és tudással rende lkező munkatársak 
szorgalmasan, hivatástudattal végzik mindermapi munkájukat. 

Ebben a tanévben is a megfe le lő szerepvállalás megtörtént a Szív Világnapja Városi 
rendezvényén, valamint a Vöröskereszttel együttműködve a Pályaválasztási kiáll ításon. 
Az iskola védőnők kapcsolattartása a házi gyermekorvosokkal megfelelő. 

A hatékonyabb munka elvégzése célj ából a tárgyi feltételek fej lesztésére folyamatosan 
szükség van . A tanév során több eszköz beszerzésére sor kerül t. 
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Otthoni szakápolás és hospicc ellátás 
Az otthoni szakápolás és hospice ellátásról a 2011996 M rendelet határoz. A jogszabályban 
leírt személyi és tárgyi feltételek megléte mellett működik a szolgáltatás melyet NEAK 
finanszírozásból biztosítunk. A szakhatóság fo lyamatos kontrollálása alatt lévő ellátási 
formáról beszélünk. 
Müködésünk során a koordinátor fo lyamatosan fe lügyeli és átfogja a szakellátást. 
A szolgá ltatásban részt vevő szakdolgozók a 2017 -es évben is több szakmai továbbképzésen 
vettek részt. A képzések általában ingyenesek, melyeket a MESZK (Megyei Egészségügyi 
Szakdolgozó Kamara) biztosít. Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság is szervez 
különböző képzéseket a szakemberei számára. A folyamatos képzéseken való részvételnek 
igen nagy j elentősége van az otthoni szakápolás és hospice ellátás területén. Ez egy olyan 
ellátási formája az egészségügynek, ahol az orvos nincs a beteg közelében a különböző 
szakápolási feladatok elvégzése során, tehát szakdolgozó a saját tudására, és határozott 
döntéshozatalára van bízva a beteg sorsa. A képzéseket a koordinátor felügyeli, esetleg részt 
vesz szervezésükben, továbbá feladata a tárgyi eszközök megléte, azok minőségi 

megfe lelősége a munka biztosításához. 
Az ellátás során a jogszabályban meghatározott nyomtatványok alapján történik a beteg 
dokumentáció. 
Az adminisztráció a minőségügyi eljárásoknak megfelelve történik, valamint fo lyamatos 
ell enőrzés alatt áll. 
A szolgálaton belül történő minden változások az EMT Zrt. által kiadott adatlapokon kerülnek 
rögzítésre. A tevékenység 2015 óta minőségügyi szabvány alapján végzi munkáját. A 
minőségbiztosítási tanúsítvány a szolgálatnak 2017 -ben is meghosszabbításra került. 

350 
"9-,,. - ) 
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11. számú diagram 

2017. évben teljesített napok/vizitek száma 

31~ 

:!66 2- 1 :?63 
- ~o 

:!:?l 
19:? 

::o-
ISO 111 

- 5 
58 53 5-

;; 

• Hosp1ce (nap) • Otthooápolá; (\·izit) 

A betegellátás során a napi esetek száma óráról - órára változó, ennek oka elsősorban a 
hospice ellátásban megjelenő terminális állapotú betegek. 
Sok esetben fordult elő, hogy páciens felvéte lét követően sajnos állapota miatt másnap már 
nem volt a rendszerben, vagy akár már aznap kikerült az ellátandók köréből. Ez okozza, az 
ellátandó napok teljesítésének nehézségét. 
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Az ápolások során több esetben fo rdul e lő, hogy a beteg ell átása nem kerül EAK 
finanszírozás alá, mert a vizitkerete esetleg kimerült, de még a további ellátása indokolt lett 
vo lna. Ebben az esetben etikai szempontok sem engedik, hogy a páciens ell átatlan maradjon. 

A szolgáltatások szakdolgozói összetétele: 

Hospice - 201 7 évben a hospice ellátás szemé lyi összetétele 

5. számú táblázat 

szakdolgozó fő 

orvos 2 

koordinátor 1 

hospice szakápoló 9 

dietetikus 1 

mentálhigiénikus/ 2 
szociális munkás 

Otthoni szakápolás - 2017 évben az otthoni szakápolás személyi összetétele 

szakdolgozó 

ápoló 

gyógytornász 

6. számú táblá7at 

fő 

12 

3 

Otthoni szakápolás kereteiben leggyakrabban 
előforduló ellátási formák 2017. évben(%) 

12. S7ámú diagram 

Gyóg)1oma • Sebkezelés Parenterális folyadékpótlás Hólyagkatéter csere 
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koordinátor feladatkörébe tartozik: - szervezési feladatok ellátása, betegellátás megszerve
zése. kapcsolattartás a családorvosokkal és otthonápolási team tagjaival készenléti formában 

).> a beteg számára gyógyászati segédeszközök hozzáférésének segítése 
;,- szociális munka megszervezése 
;... kapcsolattartás a hatóságokkal 
;,- jelentések készítése 
).> hospice szellemiség népszerűsítése a helyi médiában 
>- továbbképzések szervezése 
~ a korrdinátor ügyel, hogy kellő szakmai felelősséggel legyenek a betege ellátva, vala

mint a beteg, ellátását indokló megfelelő szakmai szolgáltatási formát kapja 
:;.... belső szakmai ellenőrzést végez 
:;.... A feladatkör emelt szintű egészségügyi végzettséget és megfelelő gyakorlati háttérrel 

rendelkező szakembert kíván 

A szolgáltatás folyamatosan részt vett szűrővizsgálatokon, melyet az intézet különböző lakos
sági rendezvények keretein belül szervezett. 

A Zay Anna Gimnázium és Szakközépiskola hallgatói, valamint az Egészségügyi Főiskola 
hallgatói számára folyamatos gyakorlati területként szolgálunk. 

A IV. Hospice Konferencián is, aktívan jelen voltunk, ahol két előadással is készültünk. 

Előadásaink: - Palliatív onkológus szakorvosunk előadásában volt, amely a hospice területén 
megtörtént esetekről számolt be. A másik előadó a szolgálat koordinátora volt, aki a Szabolcs 
- Szatmár- Bereg Megyében működő hospicc helyzetről tartotta e lőadását. Mindkét témakör 
az otthoni hospice ellátás gyakorlati működését mutatta be napjainkban. 

Az EMT Zrt által történt minőségügyi ellenőrzésen (MSZ EN ISO 9001 :2009) sikeresen meg
felelt a szolgálat. 

Jövőkép 

Az alapellátás fejlődése, és a praxisközösségek folyamatos megalakulása, elengedhetetlenné 
teszi, hogy ezek a szolgáltatások ne legyenek szoros kapcsolatban otthoni szakápolási és 
hospice ellátással. Mivel ez egy multidiszciplináris teamból álló szolgálat és a praxisok fej
lesztésével a jövőben nélkülözhetetlen a kibővített, több szakemberből felépülő ellátás bizto
sítása, amely a beteg lakóhelyéhez közel kell hogy megvalósuljon, ezért elengedhetetlen lesz 
az alapellátás működése a szolgáltatás működtetése nélkül. 

Egészségügyi szakellátás 

Fogászati röntgen 

A fogászati röntgen a társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira szerződött rendelés. 
Kötelező ellátási területe Nyíregyháza Megyei Jogú Városra te1jed ki. 
Szakdolgozók: - 3 fő szakasszisztens látja el ezeket a feladatokat a fogorvosok szakmai 
utasításai alapján. 
A röntgen helyiségben az alap fogászati röntgen vizsgálatok elvégzése során: - intraoralis , -
panoráma , - teleröntgen, - antero-posterior felvételek készítésére van l ehetőség. Míg az 

25 



Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 
Nyíregyháza, Szent István utca 14. 

intraoralis felvételeken 1-2 fog állapotáról kap részletes fe lvilágositást az orvos és 
betege.addig az extraorali s felvételekkel az egész fogsor á llapotáról is felvilágosítást 
kaphatnak. 
Feladatuk: A röntgen vizsgálatokat egyéni indikáció alapján kel l elvégezni. A vizsgálatoktól 
várt segítség nagyobb kell hogy legyen mint az egyéni rizikó. A betegeket, empatikus, 
szakszerű ellátás fogadja. A felvételek e lkészítéséhez szükséges anyagok és eszközök 
folyamatosan a rendelkezésre állnak. 

Az adminisztráció is a feladat fontos része, amely alapos gondosságot igényel. 
röntgenberendezések és egyéb technikai eszközök tisztán tartása folyamatos. A páciensek és a 
dolgozók egészségi állapotát biztosító szigorú munkavédelmi el őírások betartása mellett 
fo lynak a mindennapi munkálatok. 
Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság törekszik követni az időszerű orvostechnológia 
fej lődését. A 20 17 -es évben már üzemelt a digita lizált PLANMECA INTRA intraoral is 
fogászati röntgen. 

A készülék előnyei: 
- azonnali kép megjelenítés 
- könnyű gyors kezelés pozicionálás 
- számítógépes képfeldolgozásnak köszönhetően a fel vételek könnyen értékelhetőek és 
archiválhatóak 
- a fe lvételek elektronikus úton továbbíthatóak a felhasználó számára és adathordozókon is 
könnyen tárolható 
- a kép minősége az eddig alkalmazottal szemben összehasonlíthatatlanul jobb. 
Ehhez egy számítógépes háttér szükséges. Amennyiben viszont az orvosok igényli a 
hagyományos filmes röntgen elkészítésére is l ehetőség van. az orvosok saját maguk 
eldönthetik, melyik technológiával kérik a betegük ellátását. 
A PLANMECA PRO CLASSIC milliméter pontossággal ábrázolja a láttatni kívánt 
területeket. Olyan részekbe is belátást enged, amelyek a hagyományos röntgen során nem 
vo ltak esetleg láthatóak. 

Az egyre nagyobb teret hódító fogbeültetések számára ez elengedhetetlen. Lehetővé teszi a 
legpontosabb diagnózis felállítását és a személyre szabott kezelések megtervezését. 
A 20 technológia a hagyományos filmes panoráma röntgen modern helyettesítője. 
Digitalizálva. Kiküszöbölve a filmek e l őhívása során adódott mindennapi problémákat. 
Alapja a 30 technologiának. 
A 3 D CT része a gépnek a lehető legkisebb terhelést okozza a pácienseknek a hagyományos 
CT - hez viszonyítva . 
A PLANMECA Pro Max egy kúpsugaras kompjútertomográfiát alkalmaz a 30 röntgenképek 
létrehozásához. Számos előnye van a hagyományos röntgenhez képest. A páciensről a legjobb 
fe lvétel készül. A gép szinte automatikusan is képes az egyedi beállításokat elvégezni . 
Számítógép segítségével a szenzor az elkészült képekből egy szoftver segítségével rakja 
össze a látni kívánt területet térben 3 dimensióban ábrázolja. E-mailen továbbítható azonnal 
így a felvételre nem kell várakozni , hanem azonnali . Egy precízebb, gyorsabb betegellátást 
teszt lehetővé. A modern technológiának köszönhetően a páciens mentesül az ismétlődő 
sugárterheléstő l. A felvételek számítógép segítségével korrigálhatóak. Bármikor előhívhatóak 

róla. 

2017 -ben egy sorszámadó automata is beüzemelésre került, amely megkönnyíti a mindennapi 
munkafolyamatot. Biztosítva a könnyebb átl áthatóságot a betegek e llátása során. 
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Az igényeknek megfelelően a rendelési időnk módosult az alábbiak szerint: 

Hétfő-kedd-szerda: 

csütörtök: 
pénteken: 

8-14 óráig 
8-1 4 óráig és 15-1 7 óráig 
8 -12 -óráig 

Térítésmentesen a Nyíregyházán állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezők , illetve a 
Nyíregyházán alap és középoktatási intézményekben tanulók vehetik igénybe, akik a NEAK
al szerződött fogorvosoktól kapnak beutalót. Térítéssel a magán fogorvosok által kért 
vizsgálatokat is elvégezzük, illetve a nem Nyíregyházi lakosokét is. 

Az NEAK által finanszírozott betegszám 2017 -ben: 10.437 fő volt 
Térítési díj ellenében: 2911 

Röntgen felvételek száma 
2017. évben (db) 

13. számú diagram 

• Extraoralis fel\'étel száma • Intraoralis felvétel száma 

Igyekszünk továbbra is a fogorvosok és a betegeink számára a munkaköri leírásunknak 
megfelelően eleget tenni. Munkájukat és szakszerű ellátásukat segíteni . 

Önkormányzat által finanszírozott feladat 

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

A szolgáltatás feladatai: 
A foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak el sősorban preventív, megelőző szerepe van, - a 
munkáltató fe le lősségének érintetl enül hagyásával közreműködi k az egészséges 
munkakörnyezet kialakításában és az egészségkárosodások megelőzésében . Feladata egyrészt 
a munkahelyi megterhelés (fi zikai, szellemi, lelki) és a munkakörnyezeti kóroki tényezők 

(fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai) felkutatása, folyamatos ellenőrzése, 

másrészt, ha munkáltató bevonja a szolgáltatót abban az esetben j avaslatot tesz arra, hogy 
milyen módszerekkel lehet ezeket olyan szinten tartani, ami nem károsítja az egészséget. 
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Feladata továbbá a munkavállalók egészségének ellenőrzése. A foglalkozás-egészségügyi 
szolgálat a munkavédelemről szóló törvény alapján - többek között - részt vesz a 
munkavédelmi üzembe helyezésben, a munkabaleset kivizsgálásában. A munkáltatókat 
munkahigiéniai tanácsadással segíti, és a fe ladatai közé tartozik a veszélyhelyzetek 
megelőzése is. 

A szolgálat dolgozói: 
3 fő foglalkozás-egészségügyi szakorvos 
1 fő diplomás ápoló 
l fő ápoló 
l fő koordinátor - adminisztrátor 

A szolgálat által ellátott dolgozói létszám és foglalkozás-egészségügy i osztályba történő 
besorolásuk: 
.. A·' fog lalkozás-egészségügyi osztály: 3 fő 
„B" foglalkozás-egészségügyi osztály: 692 fő 
„e· foglalkozás-egészségügyi osztály: 
„D'' fog lalkozás-egészségügyi osztály: 
Összesen: 

1 033fő 

2681 fő 
4409 fő 

Az ellátott gazdálkodó egységek és foglalkoztatottak száma 

10 főnél kevesebb főt foglalkoztató gazdálkodó egységek száma: 
foglalkoztatottak szám a: 

l 0-49 főt foglalkoztató gazdálkodó egységek száma: 
foglalkoztatottak száma: 

50-249 főt foglalkoztató gazdálkodó egységek száma: 
foglalkoztatottak száma: 

250 vagy több főt foglalkoztató gazdálkodó egységek száma: 
foglalkoztatottak száma: 

4 fő 
7 

227 fő 
34 

3898 fő 
1 

280 fő 

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat á ltal ellátott dolgozók száma nemzetgazdasági ágak 
szerint: 
„O" - közigazgatás: 
„P" - oktatás: 
„Q" - humán eü-i, szoc. ellátás: 
„ R" - művészet szórakozás. szabadidő: 

Összesen: 

A munkahelyi megterhelés megoszlása 
Könnyű fi zikai munkát végzők száma: 
Közepesen nehéz fiz ikai munkát végzők száma: 
Ionizáló sugárzásnak kitett foglalkoztatottak száma: 

324fő 

3 l 73fő 
583 fő 
329 fő 

4409 fő 

Fokozott pszichés megterheléssel j áró munkakörben foglalkoztatottak száma: 
Pszichoszociális kóroki tényezőnek kitett foglalkoztatottak száma: 
Járványügyi érdekbő l kiemelt munkakörben foglalkoztatottak száma: 
Balesetveszéllyel járó munkakörben foglalkoztatottak száma: 
Képernyős munkahelyen dolgozók száma : 
Éj szakai műszakban foglalkoztatottak száma: 
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894 fő 
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Váltott műszakban dolgozók száma: 83 fő 

A munkaköri alkalmassági vizsgálatot a 33/1998 NM rendeletben foglaltak szerint végezzük. 

2017 évben végzett foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok száma 
7 sd1mú tábl{uat 

1 - -
1 A vizsgálatok fajtája 

r - -
~őzetes ___ _ 

Időszakos 

A vizsgálatok eredménye 

[alkalmas 

nem alkalmas 

alkalmas 

nem alkalmas 

Soron kívüli 

Egyéb 
vizsgálat 

[alkalm~ 
nem alkalmas 

alkalmassági alkalmas 
r----

[Összesen 

l ~em alkalmas 

Másodfokra utalt dolgozók száma: 1 fő 

Rehabilitációs tevékenység 

A megvizsgáltak 
száma (fő) 

1 
-, 615 

1 

+ 2584 

50 

0 
-----

420 

0 

367 1 
---

2017-ben 39 fő megváltozott munkaképességü dolgozó alkalmassági vizsgálatát végeztük el. 
Az orvosi javaslatra vagy eredeti munkakörükbe korlátozásokkal, vagy egészségi 
állapotuknak megfelelően másik munkakörbe helyezték át őket. 

Védőoltás 

Részt veszünk a védőoltások megszervezésében, a köte l ező és kampányszerü oltások 
lebonyolításában. 
Munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban részesültek száma: 27 fő. 
Egyéb nem munkakörhöz kapcsolódó védőoltásban részesültek száma: 24 fö. 

Szü rővizsgá latok 
A korábbi években laboratóriumi szűréseket végeztünk, de mióta az OEP ezen vizsgálatokat 
nem finanszírozza, csak a jogszabályban előírt vizsgálatokra szorítkozunk, melyek, ha 
térítéskötelesek, a munkáltatónak kell téríteni őket. 
Szűrővizsgálati esetszám : 205 

Tanácsadás 
Foglakozás-egészségügyi 
Biztonságtechnikai 
Ergonómiai 
Higiénés 
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Kockázat értékelés 

Egészségügyi Alapellá tási Igazgatóság 
Nyíregyháza, Szent István utca 14. 

A munkáltatónak minden munkakörben kockázatértékelést kell végezni . A kockázatértékelés 
nem más, mint gondos áttekintése annak. hogy az adott munkahelyen mi károsíthatja. 
veszélyeztetheti a do lgozókat, és milyen óvó intézkedések szükségesek a baj megelőzésére. 

A foglalkozás-egészségügyi szakorvossal együttműködve általában munkavédelmi 
szakemberek végzik. A kockázatbecslés és -értékelés felülvizsgá latát kétévente kell elvégezni . 

A fog lalkozás-egészségügyi orvos i rendel ő fe lszereltsége a minimális követelményeknek 
megfelel. Az itt végzett vizsgálatok körébe tartozik: 
- fi zikális vizsgálat 
- vérnyomásmérés 
- EKG 
- látásvizsgálat (közel. távol, tér. szín) 
- vizeletvizsgálat (cukor, fehérj e, vér, genny, ubg, bilirubin, keton, fajsúl y, hgb) 
- hallásvizsgálat 
- vércukor 
- spirometria 

Összefoglaló 

A beszámolóban az intézmény valamennyi fontosabb feladata bemutatásra került, minden 
területnél a működés során arra törekszünk, hogy a lakosság részére színvonalas szolgáltatást 
nyújtsunk , alkalmazkodjunk a lakosság igényeihez, szükségleteihez. 

Az ellátott szo lgáltatások színvonalának emeléséhez, illetve szinten tartásához 1s a 2017. 
évben a fontosnak tartott fej lesztések. programok valósultak meg: 

;.. Nyíregyháza, Szent István utca 70. szám alatti Központi Ügyeletén a Rotary Club által 

támogatott só-szoba egyre nagyobb páciens forgalmat bonyolít. Elsősorban gyerekek 

veszik igénybe a szolgáltatást, de a szü l ők, nagyszülők is szívesen részt vesznek a 

kúraszerű kezelésen, 

;.. A 20 17. évben két alkalommal történt a nyíregyházi nyugdíjas lakosság számára 

szervezett ingyenes, komplex szűrővizsgá lat. A résztvevők az Uni lever Magyarország 

Kft. által felajánlott ajándékcsomagot kaptak, 

;.. Ebben az évben az Egészségügyi Alape llátási Igazgatóság és a Sz-Sz-B. Megyei 
Kórházak és Egyetemi Oktatókórházzal közösen végzett egészségügyi 

szűrővizsgálatokat a Szív Világnapján a lakosság részére, 

;.. Nyugdíjasok világnapja alkalmából rendezett sportnapon, szakdolgozók által nyúj tott 
szűrővi zsgálatot végeztünk. 

2017 évben a lakosság számára prevenciós jell egű, lakóhely közeli szűrővizsgá l atok 

kibőv ítése a cél, ezzel erősítve az a lapellátás funkcióját, j e lentőségét. 

Nyíregyh áza, 2018.08. 16. 

Igazgató 
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