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HEVES MEGYEI

KORMÁNYHJV AT AL

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV 2014. ÉVI HATÓSÁGI ELLENÕRZÉSI TERVE

1. Ellenõrzés tárgya: a közforgalmú vasúti szolgáltatás nyújtására szolgáló

vasúti üzemi létesitmények, a vasúti pálya tartozékainak

személyforgalom számára megnyitott területein, valamint a

várakozó helyeken, peronokon, továbbá a szórakoztató és

vendéglátóipari egységekben, az aluljárókban és az

egészségügyi szolgáltatóknál a dohányzási korlátozás

betartásának kiemelt ellenõrzése
Ellenõrzést elrendelõ - az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységröl

jogszabály: szóló 1991. évi XI. törvény;
- a nemdohányzók védelméröl és a dohány termékek

fogyasztásának. forgalmazásának egyes szabályairól szóló

1999. évi XLII. törvény

Ellenõrzésben érintett A közforgalmú vasúti szolgáltatás nyújtására szolgáló vasúti

ügyféli kör: üzemi létesítmények, a vasúti pálya tartozékainak

személyforgalom számára megnyitott területei, valamint a

várakozó helyek, peronok, továbbá a szórakoztató és

vendéglátóipari egységek, az aluljárók és az egészségügyi

szolgáltatók
Ellenõrzési idõszak: 2014. február és november hó

Ellenõrzés tervezett
2014. február és november hó

idõpontja:
Ellenõrzést végzõ

. HMKH NSZSZ Közegészségügyi Osztály
szervezeti egység:

2. Ellenõrzés tárgya: a játszótere ken és a megálló kb an a nem dohányzók
védelmérõl szóló törvény elõírásai betartásának kiemelt

ellenõrzése
Ellenõrzést elrendelõ - az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységröl

jogszabály: szóló 1991. évi XI. törvény;
- a nemdohányzók védelméröl és a dohány termékek

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló

1999. évi XLII. törvény

Ellenõrzésben érintett. fél " . A játszóterek és megállók
ügy I kör:
Ellenõrzési idõszak: 2014. július hó .

Ellenõrzés tervezett
"dõ " 2014. július hó
I pontja: .
Ellenõrzést végzõ

"' HMKH NSZSZ Közegészségügyi Osztály
szervezeti egyseg:

~
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3. Ellenõrzés tárgya: a minõsített kutakkal szemben támasztott
közegészségügyi követelmények betartásának ellenõrzése

Ellenõrzést elrendelõ - az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységröl

jogszabály: szóló 1991. évi XI. törvény;
- a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi

anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának
és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV.
27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet

Ellenõrzésben érintett
Ü f ' l" kO. Asványvíz- és gyógyvíz termelö kutak

gy e lor:
Ellenõrzési idõszak: 2014. március 01. - 2014. december 31.

Ellenõrzés tervezett
"d ~ . 2014. március 01. - 2014. december 31.
Iopontja:
Ellenõrzést végzõ

", HMKH NSZSZ Közegészségügyi Osztály
szervezeti egyseg:

4. Ellenõrzés tárgya: 2013. december 25-én változik az ivóvíz ólomtartalmára

vonatkozó határérték, az eddig ideiglenes 25 !lg/1 helyett a

10 !lg/1 határérték lép érvénybe. Mivel az ólom

egészségkárosító hatása a 6 éven aluli gyermekeket érinti
legnagyobb mértékben, ezért kérjük az ólomvizsgálatokat .
lehetõség szerint a gyermek-intézményekben végezni.

Ellenõrzést elrendelõ - az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységröl

jogszabály: szóló 1991. évi XI. törvény;
- az ivóvíz minöségi követelményeiröl és az ellenörzés

rendjéröl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
Ellenõrzésben érintett Minden településen az ivóvízellátás sal kapcsolatosan a
ügyféli kör: 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet által elöírt minimális hatósági

ellenörzö vizsgálat elvégzése, illetve az elöre meghatározott

, minimális önellenörzö ólomvizsgálat megkövetelése a
I vízszolgáltatótól.

Ellenõrzési idõszak: 2014. március 01. - 2014. december 31.

Ellenõrzés tervezett. ~ 2014. március 01. - 2014. december 31.
Idopont ja: ,
Ellenõrzést végzõ

. HMKH NSZSZ Közegészségügyi Osztály
szervezeti egység:
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5. Ellenõrzés tárgya: medencés közfürdõk 37/1996. (X.18.) NM rendelet szerinti

hatósági ellenõrzése
Ellenõrzést elrendelõ - az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységröl

jogszabály: szóló 1991. évi XI. törvény;
- a közfürdõk létesítésének és üzemeltetésének

közegészségügyi feltételeiröl szóló 37/1996. (X.18.) NM

rendelet

Ellenõrzésben érintett.. f '. .. Medencés fürdõt üzemeltetö egységek
ugy ell kor:
Ellenõrzési idõszak: 2014. március 01. - 2014. december 31.

Ellenõrzés tervezett
'd - , 2014. március 01. - 2014. december 31.
Iopontja:
Ellenõrzést végzõ. é HMKH NSZSZ Közegészségügyi Osztály
szervezeti egys g:

6. Ellenõrzés tárgya: 37/1996. (X.18.) NM rendelet 2. számú Közfürdõk
üzemeltetéséhez szükséges minimális szakképesitések c.
melléklet alapján a munkakör betöltéséhez szükséges
képesitési követelmények ellenõrzése azon
szolgáltatóknál, ahol egészségügyi szolgáltatást is
nyújtanak (szakképesítések megléte, megfelelõsége, r

fajtája, különösen a fürdõvezetõi szakképesítés)
Ellenõrzést elrendelõ - az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységröl

jogszabály: szóló 1991. évi XI. törvény;
- a közfürdök létesítésének és üzemeltetésének

közegészségügyi feltételeiröl szóló 37/1996. (X.18.) NM
rendelet

Ellenõrzésben érintett
.. f ' l ' k .. Egészségügyi szolgáltatást is nyújtó közfürdök
ugye lor:
Ellenõrzési idõszak: 2014. március 01. - 2014. december 31.
~llenõrzés tervezett
.d- t' 2014. március 01. - 2014. december 31.
I opon ja:
Ellenõrzést végzõ

t "' HMKH NSZSZ Közegészségügyi Osztály
szerveze legyseg: !
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7. Ellenõrzés tárgya: járványügy - DDD tevékenység körében

tetvességi vizsgálatok meghatározott (gyermek- és

hajléktalan) közösségekben
Ellenõrzést elrendelõ - az egészségügyröl szóló 1997. évi CLlV. törvény
jogszabály: - a fertözö betegségek és a járványok megelözése érdekében

szükséges járványügyi intézkedésekröl szóló 18/1998.
(VI.3.) NM rendelet,

- Országos Epidemiológiai Központ (OEK) "A tetvesség elleni

védekezésröl" szóló 3. számú Módszertani Levele
Ellenõrzésben érintett 1. HMKH Járási Hivatalainak Járási Népegészségügyi Intézetei
ügyféli kör: 2. Heves megye Hajléktalanokat ellátó egységei (Eger,

Gyöngyös, Hatvan várásokban)
Ellenõrzési idõszak: 2014. év folyamatos
Ellenõrzés tervezett
. - . 2014. év III-IV. negyedév során
Idopont ja:
Ellenõrzést végzõ. é HMKH NSZSZ Járványügyi Osztály .
szervezeti egys g:

8. Ellenõrzés tárgya: járványügy - védõoltásokkal kapcsolatos tevékenység

körében: vakcinát tároló intézményekben hûtõlánc
biztosításának ellenõrzése ~

Ellenõrzést elrendelõ - az egészségügyröl szóló 1997. évi CLlV. törvény
jogszabály: - a fertözö betegségek és a járványok megelözése érdekében

szükséges járványügyi intézkedésekröl szóló 18/1998.

(VI.3.) NM rendelet

Ellenõrzésben érintett 1. HMKH Járási Hivatalainak Járási Népegészségügyi Intézetei

ügyféli kör: 2. Heves megye alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató

(háziorvosai/házi-gyermekorvosa i/fog la I kozás-eü. ala pellátók)

3. Heves megye fekvöbeteg-szakellátást nyújtó intézményei

(kórházak)
I 4. FMC Egri és Hatvani telephelye

5. Heves megyei járóbeteg-szakellátást önállóan nyújtó

egészségügyi szolgáltatói (Füzesabonyi és Hevesi

Rendelöintézet)
Ellenõrzési idõszak: 2014. év folyamatos

Ellenõrzés tervezett , ... - . 2014. év I-IV. negyedév során, szur6pr6baszeruen
Idopont ja:

Ellenõrzé~t , végzõ HMKH NSZSZ Járványügyi Osztály
szervezeti egyseg:
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9. Ellenõrzés tárgya: járványügy - védõoltásokkal kapcsolatos tevékenység

körében: életkorhoz kötött kötelezõ Humán Papilloma
Vírus (HPV) védõoltás bevezetése serdülõkorú lányok
körében iskolaí kampányoltás körében - szakmai

felügyeleti ellenõrzés
Ellenõrzést elrendelõ - az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLlV. törvény
jogszabály: - a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében

szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló 18/1998.

(VI.3.) NM rendelet
Ellenõrzésben érintett 1. HMKH Járási Hivatalainak Járási Népegészségügyi Intézetei

ügyféli kör: 2. Heves megye alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató

(vegyes praxis háziorvosai/házi-gyermekorvosai)
Ellenõrzési idõszak: 2014. év folyamatos

Ellenõrzés tervezett
O d " ° 2014. év III-IV. negyedév során
Iopontja:
Ellenõrzést végzõ

t " é HMKH NSZSZ Járványügyi Osztály
szerveze I egys g:

10. Ellenõrzés tárgya: járványügy - védõoltásokkal kapcsolatos tevékenység

körében: OKNE - Oltást követõ nemkívánatos esemény
kivízsgálása ~

Ellenõrzést elrendelõ - az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLlV. törvény

jogszabály: - a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében

szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló 18/1998.

(VI.3.) NM rendelet
Ellenõrzésben érintett 1. HMKH Járási Hivatalainak Járási Népegészségügyi Intézetei

ügyféli kör: 2. Heves megye alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató
(háziorvosa i/házi-g yermekorvosa i/fog la I kozás-eü. ala pellátók)

3. Heves megye fekvõbeteg-szakellátást nyújtó intézményei

(kórházak)
I

4. FMC Egri és Hatvani telephelye
5. Heves megyei járóbeteg-szakellátást önállóan nyújtó
egészségügyi szolgáltatói (Füzesabonyi és Hevesi

Rendelõintézet)
Ellenõrzési idõszak: 2014 folyamatos
Ellenõrzés tervezett 2014. év I-IV. negyedév során - OKNE bejelentést követöen

idõpontja: kötelezöen

Ellenõrzést végzõ
tO, HMKH NSZSZ Járványügyi Osztály

szerveze I egyseg:

.
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11. Ellenõrzés tárgya: járványügy - kórházhigiénés tevékenység körében:

egynapos sebészetek vizsgálata
Ellenõrzést elrendelõ - az egészségügyröl szóló 1997. évi GUV. törvény
jogszabály: - a fertözö betegségek és a járványok megelözése érdekében

szükséges járványügyi intézkedésekröl szóló 18/1998.
(VI.3.) NM rendelet

Ellenõrzésben érintett Heves megye fekvöbeteg-szakellátást nyújtó intézményei közül
ügyféli kör: a vizsgálandó egységgel rendelkezö aktív szolgáltatók
Ellenõrzési idõszak: 2014. év folyamatos
Ellenõrzés tervezett
O d " o 2014. év márciusától novemberéig
Iopontja:

Ellenõrzést végzõ
o é HMKH NSZSZ Járványügyi Osztály

szervezeti egys g:

12. Ellenõrzés tárgya: járványügy - kórházhigiénés tevékenység körében:

Perinatális Intenzív Centrumok (PIC) és Neonatológiák

járványügyi és higiénés ellenõrzése
Ellenõrzést elrendelõ - az egészségügyröl szóló 1997. évi GUV. törvény

jogszabály: - a fertözö betegségek és a járványok megelözése érdekében

szükséges járványügyi intézkedésekröl szóló 18/1998.
(VI.3.) NM rendelet ~

Ellenõrzésben érintett Heves megye fekvöbeteg-szakellátást nyújtó intézményei közül

ügyféli kör: a vizsgálandó egységgel rendelkezö aktív szolgáltatók

Ellenõrzési idõszak: 2014. év folyamatos

Ellenõrzés tervezett.d " o 2014. év márciusától novemberéig
Iopontja:

Ellenõrzést végzõ
., HMKH NSZSZ Járványügyi Osztály

szervezeti egyseg:

13. Ellenõrzés tárgya: járványügy - kórházhigiénés tevékenység körében:
I

NNSR (Nemzeti Nosocomiális Surviellance Rendeszer)

kötelezõ jelentései nek ellenõrzése
Ellenõrzést elrendelõ - az egészségügyröl szóló 1997. évi GLIV. törvény
jogszabály: - a fertözö betegségek és a járványok megelözése érdekében

szükséges járványügyi intézkedésekröl szóló 18/1998.
(VI.3.) NM rendelet

Ellenõrzésben érintett
.. f ' l. ko. Heves megye fekvöbeteg-szakellátást nyújtó intézményei
ugye lor:
Ellenõrzési idõszak: 2014. 1. félév

Ellenõrzés tervezett o o

2014. év márciusától jÚliUSIg
idõpontja:Ellenõrzést végzõ o .

o HMKH NSZSZ JárványügYI Osztály
szervezeti egység:

'"
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14. Ellenõrzés tárgya: járványügy - kórházhigiénés tevékenység körében:

Kézhigiénés Önértékelõ Rendeszer (KÖR) ellenõrzése és a

kézhigiénés gyakorlat fejlesztése
Ellenõrzést elrendelõ - az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLlV. törvény
jogszabály: - a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében

szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló 18/1998.
(VI.3.) NM rendelet

- - WHO ajánlása - OEK EPINFO (2012. szeptember 28.) 19.

évfolyam, 38. szám
Ellenõrzésben érintett Heves megye fekvõbeteg-szakellátást nyújtó intézményei közOI
ügyféli kör: az aktIv ellátást nyújtók
Ellenõrzési idõszak: 2014. év folyamatos
Ellenõrzés tervezett
"d ~ . 2014. év II-IV. negyedév
Iopontja:
Ellenõrzést végzõ

., HMKH NSZSZ JárványOgyi Osztály
szervezeti egyseg:

15. Ellenõrzés tárgya: a fekvõbeteg ellátásban a patológián a szakdolgozók
átfogó ápolási ellenõrzése

Ellenõrzést elrendelõ
" bál 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet
jogsza y: , ~

Ellenõrzésben érintett
.. f ' l. k.. patológiával rendelkezö fekvöbeteg ellátást végzö szolgáltatók
ugye lor:
Ellenõrzési idõszak: 2014. január 01.- 2014. december 31.
Ellenõrzés tervezett
"d ~ t " 2014. január 01.- 2014. december 31.
I opon ja:

Ellenõrzést végzõ
., HMKH NSZSZ Egészségügyi Igazgatási Osztály

szervezeti egyseg:

16. Ellenõrzés tárgya: bõrgyógyászat szakterületen annak felülvizsgálata, hogy
I az ápolási dokumentációt a 60/2003" (X.20.) ESZCSM

rendeletben meghatározottak szerint vezetik-e a
betegellátás során

Ellenõrzést elrendelõ,
" bál 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet
jogsza y:
Ellenõrzésben érintett
.. fél " k .. börgyógyászati fekvöbeteg ellátást végzö szolgáltatók
ugy lor:
Ellenõrzési idõszak: 2014. január 01.- 2014. december 31.
Ellenõrzés tervezett
"d ~ " 2014. január 01.- 2014. december 31.
Iopontja:
Ellenõrzést végzõ

., HMKH NSZSZ Egészségügyi Igazgatási Osztály
szervezeti egyseg:

,.
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17. Ellenõrzés tárgya: a fekvõbeteg ellátásban az ébredõ-megfigyelõk átfogó
ápolási ellenõrzése

Ellenõrzést elrendelõ 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

jogszabály:
Ellenõrzésben érintett. .. börgyógyászati fekvöbeteg ellátást végzö szolgáltatók
ügyféli kor:
Ellenõrzési idõszak: 2014. január 01.- 2014. december 31.

7 Ellenõrzés tervezett
Õ 2014. január 01.- 2014. december 31.

id pontja:
Ellenõrzést végzõ

. é HMKH NSZSZ Egészségügyi Igazgatási Osztály
szervezeti egys g: I

~

18. Ellenõrzés tárgya: a Családvédelmi Szolgálatok mûködési feltételeinek
ellenõrzése

Ellenõrzést elrendelõ
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

jogszabály:
Ellenõrzésben érintett

é családvédelmi szolgálatok
ügyf Ii kör:
Ellenõrzési idõszak: 2014. január 01.- 2014. december 31. r

Ellenõrzés tervezett
2014. január 01.- 2014. december 31.

idõpontja: ;:!4

Ellenõrzést végz6 ..
., HMKH NSZSZ EgészségügYI IgazgatásI Osztály

szervezeti egyseg:

Eger, 2013. december" bi".

I

~Lr rr

dr. ifj. Wernigg Róbert r \ L
megyei tisztiföorvos

. c
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