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1. Bevezetés
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv kiemelten
fontos, törvényben meghatározott feladatai közé tartozik a lakosság egészségi állapotának
folyamatos figyelemmel kísérése, a szükséges preventív intézkedések meghozatala, azok
szorgalmazása. A szakigazgatási szerv a helyi önkormányzatokat rendszeresen, szükség esetén
alkalomszerűen tájékoztatja a lakosság egészségi állapotáról, az egészség romlását kiváltó
vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról az 1991. évi XI. törvény 6. § szerint.
A népesség egészségi állapotát, halandóságát döntően befolyásolja a genetikai adottság, az életmód,
a gazdasági, társadalmi és magatartásbeli tényezők, a szűkebb és tágabb fizikai környezet állapota,
valamint az egészségpolitika, a méltányos hozzáférés az egészségügyi ellátáshoz, és az
egészségügyi ellátás stuktúrájának és folyamatának minősége, ám ezek nem azonos szerepűek (1.
ábra).
1. ábra
Az egészség meghatározó tényezői 2010.

Forrás WHO

A WHO szerint legnagyobb súllyal (55-75%) a társadalmi-gazdasági tényezők és az iskolázottsággal
szoros összefüggést mutató életmódtényezők bírnak.
Szeretnénk felhívni a figyelmet a megye lakosságának egészségi állapotára és az abban
tapasztalható egyenlőtlenségekre, az egészségi-, társadalmi-, gazdasági-, szociális folyamataira,
valamint célunk az egészségproblémák és prioritások meghatározásához adatok szolgáltatása.
Az önkormányzat képviselői, a társadalmi, gazdasági folyamatokra befolyással bíró döntéshozók az
adatok ismeretében a károsan ható tényezők kiküszöbölésére megfelelő lépéseket tehetnek.
Anyagunkban többek között bemutatjuk a megye lakosságának egészségi állapotát, demográfiai
helyzetrajzát, a megye morbiditási és a mortalitási mutatóit, áttekintjük az egészségügyi alap- és
szakellátást, a megye lakosságának körében végzett egészségfejlesztési tevékenységet, a 2013. évi
közegészségügyi és járványügyi adatokat, emellett pedig az elvégzett feladatainkat is.
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2. Adatforrások, elemzési módszerek
2.1. Adatforrások
A lakónépességi, népmozgalmi, mortalitási (halálozási) és morbiditási (megbetegedési) adatok forrása
a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatbázisa volt.
A Halálozási Mutatók Információs Rendszer (HAMIR) halálozási arányszámokat az Országos
Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) Népegészségügyi Főosztálya bocsátotta rendelkezésünkre, mely
mutatószámokat az országos, illetve megyei adatokhoz viszonyítottuk.
A morbiditási adatok a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kara által működtetett monitorozó
rendszerből, a Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtés Programból (a továbbiakban: HMAP) származnak .
A drogfogyasztás, az egészségfejlesztés, drogmegelőzés, a kezelés, ellátás, felépülés és a
kínálatcsökkentés jelenlegi helyzete Szolnokon – Helyzetfeltárás Ifjúságszociológiai kutatás 2013. volt
a forrása az erre vonatkozó adatoknak. Felhasználásához a KEF hozzájárult.
A népegészségügyi szakigazgatási szerv és a járási intézetek 2013. évi szakmai munkájáról szóló
OSAP jelentés adatai szintén felhasználásra kerültek.

2.2. Elemzési módszerek
A halálozás tekintetében a Standardizált Halálozási Hányadost (SHH) használtuk, amely megmutatja,
hogy az adott terület lakosságának adott időszakra és halálokra vonatkozó halálozása mennyivel tér
el a standard populáció (jelen esetben az országos) halálozási szinttől. Amennyiben a vizsgált
népességcsoportban az
o SHH = 1,00 akkor az országos szinttől nem különbözik a halandóság,
o SHH < 1,00 akkor az országos szintnél alacsonyabb a halandóság,
o SHH > 1,00 akkor az országos szintnél magasabb a halandóság.
A vizsgált időszakban a halálozás véletlenszerű ingadozásainak csökkentése érdekében a
halandósági különbségek vizsgálatakor többéves időtartamra összevonva végezték az elemzést.
A megjelenítésére térképet használtunk, mely az egyes értékeket eltérő színnel jelöli, a szignifikáns
eltérés az ábrán pontozással van jelölve.
Saját adatok feldolgozása, bemutatása táblázatkezelő segítségével történt.

3. Demográfiai helyzet
3.1. Lakónépesség száma
A demográfiai helyzet ismerete fontos, meghatározó a lakosság egészségi állapotának elemzésében.
A KSH adatai szerint Jász-Nagykun-Szolnok megye népességszáma 2013. január 1-jén 388.667 fő
volt. Az összlakosság évről évre csökken, folyamatos fogyás tapasztalható. A csökkenést egyrészt a
születéseknek a halálozásokénál kisebb száma, a természetes fogyás, másrészt a vándorlási
veszteség okozza.
A megye jelentős mértékben urbanizált, a lakosság több mint fele a 20 városban él. A megye
székhelye Szolnok Megyei Jogú Város, amely jelentős közlekedési, kereskedelmi, oktatási és
idegenforgalmi központ. A 78 település 9 járásba szerveződött.
A lakónépesség számát korcsoportos bontásban is vizsgáltuk.
A korcsoportos bontást megvizsgálva látható, hogy a megye népességének túlnyomó részét a
munkaképes korosztály adja. Évek alatt a 0-14 éves és 15-64 éves korosztálynál csökkenés mutatkozik,
míg a 65 év feletti korosztály évről évre nő. (2. ábra).
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2. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megye lakónépességének korcsoportos bontása 2003-2013. között

Forrás: KSH

A megye járásainak területe és a lakónépesség száma változatos. A legnagyobb létszám 2011. évben a
szolnoki járásban volt 119.380 fővel, a legkevesebb a tiszafüredi járásban 18.988 fővel. Összehasonlítva
a 2001. évi adatokat a 2011. évivel láthatjuk, hogy minden járásban a 10 év alatt a lakónépesség
csökkent (3. ábra).
3. ábra
A járások népesség számának alakulása Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2001-2011. között
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Forrás: KSH

3.2. Öregedési index
Az öregedési index az időskorú népességnek (65–X éves) a gyermekkorú népességhez (0–14 éves)
viszonyított arányát fejezi ki, a népesség korösszetétele változásának és az elöregedés folyamatának
legfontosabb indikátora, amelynek a demográfiai jövő szempontjából van kiemelt jelentősége. Megyénk
öregedési indexe a régióban a legkedvezőtlenebb. Az időskorú népesség gyermekkorú népességhez
viszonyított aránya itt a legnagyobb, és az évek folyamán tovább növekedett, ugyanis 1990-ben 61,7
volt, 2013. évre 121,7 lett az indexszám, vagyis folyamatos elöregedés tapasztalható (4. ábra).
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4. ábra
Öregedési index a régió megyéiben 1990-2014. között

Forrás: KSH

3.3. Születés, halálozás, természetes szaporodás/fogyás
A népesség természetes szaporodása vagy fogyása az egy év alatt történő élveszületések és a
halálozások alapján számítandó (a vándorlást figyelmen kívül hagyva).
A népesség természetes fogyása hazánkban és néhány országban, illetve megyénkben is több
évtized óta tartó folyamat. A megyében a születésszám enyhe növekedése figyelhető meg (1000 főre
vetítve, nem abszolút számban) az utóbbi 4 évben, mely többek között a kormányzat családpolitikai
intézkedéseinek is az eredménye (5. ábra).
5. ábra
Az élveszületés, halálozás, természetes szaporodás/fogyás alakulása ezer lakosra
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2003 – 2013. között

Forrás: KSH
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3.4. Korfa
A népesség kor és nem szerinti megoszlását korfával (korpiramissal) lehet szemléletesen ábrázolni. A
vízszintes tengelyen bal oldalt a férfiak, jobb oldalt a nők aránya %-ban, a függőleges tengelyen a
korcsoportok szerepelnek. A korfa jól szemlélteti a népességváltozási folyamatokat.
Megyénkre is a fogyó népesség korfája jellemző. A megyei lakosság 2013. január 1-i korfája az
öregedő népességű, modern, ipari társadalmakra jellemző; alul és felül összeszűkülő alakot mutat. A
fiatalabb korban érvényes mérsékelt férfitöbblet, amely az idősebb korosztály felé haladva a nők
hosszabb átlagos élettartamát tükrözve kifejezett nő többletté alakul át, amely a korfa ábráin is jól
nyomon követhető (6. ábra)
6. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megye korfája 2013. január

Forrás: KSH

3.5. Csecsemőhalálozás, perinatális halálozás
A csecsemőhalálozást az egészségügyi ellátórendszer minősége és társadalmi-, gazdasági tényezők
befolyásolják. Bármely társadalom fejlettségének fokmérője lényegében az 1 000 élveszületésre jutó 1
éves kor alatti halálozások számának alakulása, vagyis a csecsemőhalálozás.
A csecsemő veszélyeztetettségét előrevetítő tényezők; – alacsony iskolai végzettség, kiszorulás a
munkaerőpiacról, rossz lakásviszonyok, sok gyermek, káros szenvedélyek, rendezetlen családi
viszonyok, az egészségügyi ellátás negálása – elsősorban a késői csecsemőhalálozásban jelennek
meg.
Míg az újszülött halálozás csökkenésében elsősorban a magasan képzett egészségügyi
személyzetnek és a korszerű diagnosztikának, terápiának van szerepe, addig a késői
csecsemőhalálozásban inkább a területi munkát végző szakembereknek (védőnő, háziorvos) és a
szociális segítségnyújtásnak (önkormányzatok, családsegítők, gyermekjólétiek) jut a főszerep,
kiegészítve az oktatással (7. ábra).
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7. ábra
Csecsemőhalandóság Jász-Nagykun-Szolnok megyében, az Észak-alföldi régióban,
Magyarországon 2001-2013. között

Forrás: KSH

3.6. Születéskor várható átlagos élettartam
8. ábra
A születéskor várható átlagos élettartam nemek szerint Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a
régióban és Magyarországon 1990-2012. között

Forrás: KSH

A népesség egészségi állapotában, valamint az azt meghatározó tényezők megjelenésében (a
születéskor várható átlagos élettartam, a jövedelmi viszonyok, a gazdasági fejlettség mutatói) és az
egészségügyi kiadások között szoros kölcsönhatás mutatható ki. Jelen anyag terjedelmi korlátai miatt
csak a születéskor várható élettartam alakulását mutatjuk be.
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A születéskor várható átlagos élettartam azon - egy adott naptári évre vonatkoztatott - életévnek a
száma, amelyek születéstől kezdve átlagosan megélhetők lennének, az adott évi korspecifikus
halálozási arányszámok jövőbeni változatlan érvényesülése esetén.
Magyarországon, és így Jász-Nagykun-Szolnok megyében is, folyamatosan emelkedő tendencia
figyelhető meg a várható élettartamban, de sajnálatos tény, hogy az érték ennek ellenére is messze
elmarad az Európai Unió egyes országaiban várható élettartamtól.
A várható élettartam mindkét nem tekintetében kevesebb, mint az országos. Megyénkben a férfiak
esetében 70,55 év, nőknél 77,62 év volt a várható élettartam 2012. évben, míg országosan 71,45 és
78,38 év (8. ábra).

4. Halálozás
A halálozási statisztikák alapján a magyar lakosság egészségi állapota európai (sőt ezen belül még
közép-kelet európai) összevetésben is rendkívül kedvezőtlen. A halálozás azonban csupán a végső –
bár legsúlyosabb – momentuma az egészségromlásnak és nem tükrözheti a morbiditásból származó
populációs terheket, így a halandóság ismerete nélkülözhetetlen, de önmagában nem elégséges a
lakosság egészségi állapotának és az abban bekövetkező változásoknak a jellemzéséhez.
Az adatok bemutatásához a Standardizált Halálozási Hányadost (SHH) használtuk, amely
megmutatja, hogy az adott terület lakosságának adott időszakra (2008-2012.) és halálokra vonatkozó
halálozása mennyivel tér el a standard populáció (jelen esetben az országos) halálozási szinttől.
Amennyiben a vizsgált népességcsoportban az
o SHH = 1,00 akkor az országos szinttől nem különbözik a halandóság,
o SHH < 1,00 akkor az országos szintnél alacsonyabb a halandóság,
o SHH > 1,00 akkor az országos szintnél magasabb a halandóság.
A megjelenítésére térképet használtunk, mely az egyes értékeket eltérő színnel jelöli, a szignifikáns
eltérést az ábrán pontozással jelöli.
Adatok, térképek az OTH HAMIR rendszeréből származnak.
Az ellátó kapacitás tervezéséhez, a társadalomra és a családokra nehezedő betegségteher
méréséhez, valamint egészségfejlesztési programok tervezéséhez és hatékonyságuk méréséhez
azonban információval kell rendelkeznünk a megbetegedések struktúrájáról (kor- és nem szerinti,
valamint országos/regionális eloszlásáról) is.

4.1. Az összes halálok miatti halálozás megyénkben
Megyénkben az adott időszakban mindkét nem összes halálok miatti halálozási adatai magasabbak
az országos szintnél. Az országos adatoktól való eltérés pedig mindkét esetben szignifikáns (9-10.
ábra).
9. ábra
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10. ábra

Forrás: OTH HAMIR

4.2. A keringési rendszer, ischaemiás szívbetegség, magasvérnyomás okozta
halálozás
A halálokok között kiemelt helyet foglalnak el a keringési rendszer betegségei. Köztük is főként a
szívkoszorúér betegségei, elsősorban a szívinfarktus. A keringési rendszer betegségein belül JászNagykun-Szolnok megyében az ischaemiás szívbetegség miatti halálozás okozza a legnagyobb
veszteséget.
A keringési rendszer betegségei okozta halálozás gyakorisága mindkét nem esetében meghaladja az
országos átlagot, az eltérés mindkét nemnél szignifikáns (11-12. ábra).
11. ábra

Forrás: OTH HAMIR
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12. ábra

Forrás: OTH HAMIR

A keringési rendszer betegségein belül Jász-Nagykun-Szolnok megyében az ischaemiás
szívbetegség miatti halálozás okozza a legnagyobb veszteséget. A halálozás gyakorisága mindkét
nem esetében meghaladja az országos átlagot, az eltérések szignifikánsak (13-14.ábra).
Az ischaemiás szívbetegség oka nem ismert, ugyanakkor kialakulásában fontos szerepet
tulajdonítanak az úgynevezett kockázati tényezőknek: a vér magas zsírszintjének, magas vérnyomásbetegségnek, dohányzásnak is. Ezek külön-külön is fokozzák, de együttesen azonban
meghatványozzák a betegség kockázatát.
13. ábra

Forrás: OTH HAMIR
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14. ábra

Forrás: OTH HAMIR

Sok haláleset és a szív-érrendszeri megbetegedések egyik kockázati tényezője a magas vérnyomás.
Epidemiológiai vizsgálatok azt is bebizonyították, hogy a magas vérnyomás az egyik fő rizikótényezője
a koszorúér betegség kialakulásának. Bizonyíték van arra, hogy a diasztolés vérnyomás 5 Hgmm-el
való csökkenése az ischaemiás szívbetegség előfordulását 21%-kal csökkenti a kezelés megkezdése
előtti értékhez viszonyítva. Megfelelő kezeléssel sokat tehetünk az ischaemiás szívbetegség okozta
halálozás ellen.
Megyénkben a magas vérnyomás betegség és az agyérbetegségek okozta halálozás alacsonyabb az
országos átlagnál, mindkét nem esetén. Elmondható, hogy a nőknél az adatok valamivel
kedvezőbbek. Mindkét nemnél az országos adatoktól való eltérés szignifikáns (15-16. ábra).
15. ábra

Forrás: OTH HAMIR
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16. ábra

Forrás: OTH HAMIR

Az agyi-érbetegségek között legnagyobb arányban szereplő agyvérzéseket általában a nem
hatékonyan kezelt, vagy a fel nem ismert magas vérnyomás betegség okozza, melynek felismerése
és kezelése a világon mindenhol az alapellátás kompetenciájába tartozik.
Nagy jelentősége van a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésében a különböző
szűrőprogramoknak, amelyek a legfőbb rizikótényezőket vizsgálják, így a vérnyomás és testzsír
mérésnek, koleszterin és vércukorszint ellenőrzésének is. Megfelelő életmóddal, egészséges
táplálkozással, mozgással, mérsékelt só fogyasztással a betegségek nagy része megelőzhetővé,
ezáltal az idő előtti halálozás is kivédhetővé válna.

4.3. Daganatos megbetegedések okozta halálozás
Igen kevés azoknak a rosszindulatú daganatoknak a száma, melyek kialakulásának oka tisztázott. A
rák keletkezéséért elsősorban a normális sejtműködésért felelős gének meghibásodása a felelős. Az
eredmény: kóros sejtnövekedés illetve sejtosztódás. Kiderült, hogy számos ráktípus esetén külső
tényezők – pl. étkezés, életmód, vegyi anyagok és a környezet – okozzák a géneltéréseket, vagy más
néven génmutációkat.
A környezeti, biológiai hatások és a genetikai hajlam is nagy szerepet játszik e betegségek
kialakulásában. A daganatok megjelenésében számos kockázati tényező is elősegítő tényező lehet,
melyek közül több (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás, egészségtelen táplálkozás stb.) az életmódra
vezethető vissza.
Sokat tehetünk a rosszindulatú daganatok kialakulása ellen a helyes életvezetéssel, körültekintő
környezetkímélő magatartással, az embert védő munkakörnyezet biztosításával, valamint az ivóvíz, a
levegő és az élelmiszerek biztonságának növelésével. További fontos tényező lehet egyes daganatok
okozta halálozások csökkentésében a szűrővizsgálat és a korai kezelés is.

4.3.1. Összes daganatos megbetegedés okozta halálozás
Az összes daganatos betegség okozta halálozás esetében, mindkét nemnél az országos szintnél
magasabb a halandóság Jász-Nagykun-Szolnok megyében, ez az eltérés szignifikáns, vagyis a
bizonytalansági faktor nem jelentős (17-18. ábra).
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17. ábra

Forrás: OTH HAMIR

18. ábra

Forrás: OTH HAMIR

4.3.2. Ajak, szájüreg és garat rosszindulatú daganatai okozta halálozás
Jász-Nagykun-Szolnok megyében az ajak, szájüreg, garat daganatos halandóság mindkét nemnél
magasabb az országos szinttől. A férfiak adatai kedvezőtlenebbek. Az eltérés azonban egyik nemnél
sem szignifikáns (19-20. ábra).
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19. ábra

Forrás: OTH HAMIR

20. ábra

Forrás: OTH HAMIR

Ezen daganatoknak a két fő rizikófaktora a dohányzás és az alkoholfogyasztás. Elsődleges preventív
feladat az egészséges életmódra nevelés, a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás visszaszorítása,
valamint a megfelelő szájhigiénia betartása. Másodlagos preventív feladat a korai szűrés segítségével
idejében felderíteni a betegséget, és így időben megkezdeni a beavatkozást, kezelést.
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4.3.3. A légcső, hörgő, tüdő rosszindulatú daganatai okozta halálozás
A vizsgált időszakban mindkét nemben e daganatfajtának előfordulása jelentősen magasabb az
országos szinthez képest, ezen belül is a férfiaknál az eltérés magasabb. A vizsgált időszakban
mindkét nemnél szignifikáns az eltérés (21-22. ábra).
21. ábra

Forrás: OTH HAMIR

22. ábra

Forrás: OTH HAMIR

A dohányzás a tüdőrák leggyakoribb rizikótényezője. A fejlett államokban a tüdőrákban elhunytak
90%-a dohányos. Dohányzók esetében csaknem 10-szer nagyobb a tüdőrák kialakulásának
valószínűsége, mint a nemdohányzókban. A dohányfüst mintegy 60 karcinogént tartalmaz. A
dohányzással eltöltött évek, illetve az elszívott dohánytermék mennyisége határozza meg elsősorban
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a daganat kialakulásának kockázatát. A passzív dohányzás – főleg gyerekkorban, fiatalkorban – is
jelentős rizikótényező.

4.3.4. Bőr melanóma okozta halálozás
Az összes rákos megbetegedés 40%-a a bőrön fordul elő. A rosszindulatú bőrdaganatoknak több
fajtája ismert. A legrosszabb indulatú a melanoma malignum. A bőrdaganatoknak csak mintegy 10%át teszi ki, de a bőrrák miatti halálozás 85%-áért felelős. E daganatfajta kialakulásában bizonyítottan
szerepet játszik a túlzott UV-hatás, azaz a napfény. A bőrdaganat okozta halálozás tekintetében
elmondható, hogy az országos szintnél alacsonyabb a halandóság megyénkben. A férfiak adatait
tekintve elmondható, hogy az országos átlagtól való eltérés szignifikáns (23-24.ábra).
23. ábra

Forrás: OTH HAMIR

24. ábra

Forrás: OTH HAMIR
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Magyarországon ez a harmadik leggyakoribb, ugyanakkor a legkönnyebben felismerhető daganatos
betegség, mely gyógyítható, ha időben észreveszik, és megfelelően kezelik. A megelőzés érdekében
mi magunk is sokat tehetünk, ha ismerjük a kialakulás okait és betartjuk a megelőzés egyszerű
szabályait, valamint rendszeres önvizsgálatot végzünk, és szükség esetén időben orvoshoz fordulunk.

4.3.5. Emlő, méhnyak és a prosztata daganat okozta halálozás
Az országos adatokhoz viszonyítva az emlőrák halandóság magasabb Jász-Nagykun-Szolnok
megyében. Az eltérés nem szignifikáns (25. ábra).
A vizsgált időszakban a méhnyak daganat okozta halálozás kedvezőtlenebb, mint az országos, de az
eltérés nem szignifikáns (26. ábra)
A férfiak esetében a prosztatarák okozta halálozás adatai kedvezőbbek az országos szintnél, viszont
nem szignifikáns az eltérés (27. ábra).
25 . áb r a

Forrás: OTH HAMIR

26 . áb r a

Forrás: OTH HAMIR
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27 . áb r a

Forrás: OTH HAMIR

A WHO szerint a központilag szervezett lakosságszűrés javasolt az emlő és a méhnyak daganatok
szűrésére, melynek nagy jelentősége van a betegség időbeni felismerésében. Az időben felismert
betegség jól kezelhető, gyógyítható mindkét nem esetében.
A férfiak prosztata vizsgálatának és szűrésének is fontos szerepe van a betegség időbeni
felismerésében, a korai kezelésben. A szűrővizsgálatokon történő részvétel fokozásában fontos
szerepe van a népegészségügynek, ezen belül is a prevenciós tevékenységnek.

4.4. Az emésztőrendszer daganatai okozta halálozás
A vastagbél, végbél daganat okozta halandóság megyénkben országos adatoknál kedvezőtlenebb. Az
eltérés egyik nem vonatkozásában sem szignifikáns (28-29. ábra).
28 . áb r a

Forrás: OTH HAMIR
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29 . áb r a

Forrás: OTH HAMIR

A központilag szervezett colorectalis szűréseknek fontos szerepe lehet a korai felismerésben, és az
időben megkezdett kezelésben is. A megelőzésben az egészségfejlesztés szerepe fontos, mert
helyes életmóddal, táplálkozással sok táplálkozással összefüggő betegség kialakulása
megelőzhetővé válna.

4.5. A külső okra visszavezethető halálozás
A külső haláloki főcsoportba tartoznak a balesetek - háztartási, közlekedési és munkabalesetek - az
erőszak, ill. önsértés következtében bekövetkező halálozások is, így nagyon heterogén halál ok.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében mindkét nem esetében alacsonyabb a külső ok miatti halandóság,
mint az országos. A fiatalok körében a halálesetek döntő hányada külső okok miatt következik be. A
férfiaknál a külső ok miatti halálozás kedvezőtlenebb, mint a nőknél. A férfiaknál azt tapasztaljuk, hogy
a halálozás adatai kedvezőtlenebbek az országos szintnél, a nőknél pedig kedvezőbbek, az eltérés
szignifikáns (30-31. ábra).
30 . áb r a

Forrás: OTH HAMIR
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31 . áb r a

Forrás: OTH HAMIR

4.5.1. Balesetek okozta halálozás
A külső ok miatti halálozás 2/3 része véletlen baleset, 1/3 része erőszak következtében történik meg.
A balesetek okozta halálozás tekintetében elmondható, hogy a nők esetében kedvezőbbek a
statisztikai mutatók. Az adatokat megvizsgálva azt tapasztaljuk, hogy megyénkben a férfiaknál a
baleseti halálozás adatai az országos átlaghoz hasonlóak, nincs lényeges eltérés. A nőknél a
halálozás adatai az országos szintnél alacsonyabbak. Az országos adatoktól való eltérés csak a
nőknél szignifikáns (32-33. ábra).
32 . áb r a

Forrás: OTH HAMIR
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33 . áb r a

Forrás: OTH HAMIR

4.5.2. Szándékos önártalom okozta halálozás
A vizsgált időszakban megyénkben mindkét nemnél a halálozás adatai rosszabbak az országos
szintnél. A férfiak esetében a legkedvezőtlenebbek az adatok, a nőknél ez az arány kicsit kedvezőbb.
Az országos adatoktól való eltérés mindkét nemnél szignifikáns (34-35. ábra).
34 . áb r a

Forrás: OTH HAMIR
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35. ábra

Forrás: OTH HAMIR

4.6. Egyéb halálokok
4.6.1. Dohányzás okozta halálozás
Magyarországon az utóbbi három évtizedben dohányzás okozta minden ötödik ember halálát.
A férfiak halálozásainak 28, a nők halálozásainak mintegy 9 százaléka dohányzással függ össze. A
dohányzással összefüggő betegségek okozta halálozás közül a szájüreg, a garat, a légcső, a tüdő, a
nyelőcső daganatai, az ischaemiás szívbetegségek, az agyér-betegségek és a krónikus obstruktív
tüdőbetegségek okozta halálozást vizsgáljuk. Eszerint hazánk az európai országok mezőnyében az
első harmadban található, de nem az élen. A magyarországinál magasabb, dohányzással összefüggő
halálozást mutató országok közt csak volt szocialista országok találhatók. A dohányzás-specifikus
halálozás a 35 év alattiak körében ritka. Ezen életkor után viszont ugrásszerűen megemelkedik a
halálozások száma.
36. ábra

Forrás: OTH HAMIR
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Mindkét nemnél a dohányzás okozta halandóság kedvezőtlenebb az országos átlagnál, az eltérés
mindkét esetben szignifikáns (36-37.ábra).
37. ábra

Forrás: OTH HAMIR

4.6.2. Az alkohol okozta halálozás
A mértéktelen alkoholfogyasztás, illetve ennek következményei ma Magyarországon súlyos problémát
okoznak. Hozzávetőlegesen minden tízedik ember alkoholproblémával küzd. Évente átlagosan 12 liter
tiszta szesz (96%-os alkohol) fogyasztása jut egyetlen magyar emberre. A mértékletes alkohol
fogyasztás helyett sok az abúzus, ez jellemző a felnövekvő generációra is.
Egyre nagyobb az alkoholizmus aránya mind a nők, mind a fiatalok körében. Évente több mint 8000
halálesetért az alkohol okozta májcirrózis felelős.
38. ábra

Forrás: OTH HAMIR
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Az alkoholfogyasztással kapcsolatos halálozások ábráját megvizsgálva láthatjuk, hogy a férfiaknál
megyénkben ezen adatok rosszabbak az országos szintnél. A nőknél ennek a halálozásnak adatai az
országos szintnél alacsonyabbak. Mindkét nemnél az országostól való eltérés szignifikáns (3839.ábra).
39. ábra

Forrás: OTH HAMIR

4. 7. 3 . Az el sőd l ege s pr ev en ci ó ált a l b efo l yá so lh ató ha l áloz á s
Az elsődleges megelőzés, prevenció a tényleges egészségmegőrzést szolgálja, vagyis az egészség
általános értelemben vett támogatását jelenti. A tevékenysége középpontjában ezen a szinten
elsősorban a gyermekek, a fiatalok állnak. Ők optimális esetben még egészségesek. A tájékozódó
vizsgálatok, felmérések után a helyes életmódra nevelhetők, szoktathatók megfelelő program,
fejlesztés segítségével. A fő cél a helyes életmódra szoktatás és annak a hétköznapi rutinná,
készséggé alakítása. Így válik elérhetővé célunk, az elkerülhető betegségek és az ezzel összefüggő
halálozások megelőzése.
40. ábra

Forrás: OTH HAMIR
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Felnőtt és időskorban is fontos a megelőzés, de az életkor előrehaladtával egyre nehezebb ez a
szemléletformálás.
Az eltérés szignifikáns mindkét nemnél, a halandóság magasabb országosnál az elsődleges
megelőzéssel befolyásolható, elkerülhető halálokokban (40-41. ábra).
41. ábra

Forrás: OTH HAMIR

Az elsődleges megelőzéssel befolyásolható, elkerülhető halálozás (EMB) csoportjába tartozónak
tekintetik azokat a – nemzetközi és hazai referenciák szerint meghatározott – 75 év alatt bekövetkező
haláleseteket, melyek elsősorban állami és széles körben szervezett (populációs szintű) eredményes
elsődleges megelőzés, valamint e halálozások csökkentésére irányuló céltudatos egészségpolitikai,
népegészségügyi döntések, beavatkozások révén befolyásolhatóak, illetve elkerülhetőek. Ezek a
halálozások a teljesség igénye nélkül: tüdődaganat, AIDS, alkoholos májbetegség, májzsugor,
balesetek (közlekedési, így vonat, autó) stb.

5. A megbetegedések mutatói a Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtés
Program adatai alapján
A (HMAP) hazánkban az első reprezentatív igényű nemzetközi elvárásokhoz igazított morbiditás
regisztrációs/monitorozó program. A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskola által irányított
adatbázisba 1997.óta gyűjtik az adatokat, 192 háziorvosi praxis részvételével, így a magyar felnőtt
lakosság közel 4%-ának megbetegedési viszonyairól nyerhetők adatok.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyében 2007 évben 12 praxis csatlakozott az adatgyűjtéshez. Jászapáti,
Jászberény, Jászfényszaru, Jászkisér, Kisújszállás, Kunszentmárton, Martfű, Tiszakürt,
Tiszaszentimre, Tiszavárkony, Törökszentmiklós, Túrkeve települések egy-egy háziorvosa ,
reprezentálva a megye lakosságát (42. ábra).
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42. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megyei HMAP települési részvétele

Forrás: HMAP

A HMAP adatgyűjtő programban vizsgálták 2013 évben az incidencia és a prevalencia adatokat 11
féle betegség kapcsán. Ezek a hipertónia, cukorbetegség, májzsugor, ischaemias szívbetegség, acut
májzsugorodás, stroke, tüdőrák, emlőrák, colorektalis karcinóma, méhnyakrák, prosztatarák.
A prevalencia egy jelenség (pl. betegség) összes létező esete egy meghatározott időpontban a
vizsgált populációban, függetlenül attól, hogy a jelenség mióta áll fenn. Incidenciának nevezzük az
adott populációban adott időtartam alatt előforduló új esetek (megbetegedések) gyakoriságát.
Az incidencia és a prevalencia egyaránt arányszámokkal jellemezhető.
A korra és nemre specifikus prevalencia adatokat bemutató ábrákon feltüntetésre kerülnek a nyers
prevalencia értékek is. Az országos és megyei adatokat együtt ábrázoló grafikonok alapján annak
érdekében, hogy a megyék helyzete az országos átlagértékek ismeretében könnyebben érthetőek
legyenek.

5.1. Hipertónia
Tizennyolc éves és annál idősebb embereknél akkor diagnosztizálják a magas vérnyomást, ha a
szisztolés vagy diasztolés vérnyomás mért értéke az elfogadott normál értéknél folytonosan
magasabb (ezek a normál értékek jelenleg: 139 Hgmm szisztolés, 89 Hgmm diasztolés).
A magas vérnyomás jelentős kockázati tényező az érrendszeri, szív- és vesebetegségek
kialakulásában. A hipertónia az egyik legfontosabb kockázati tényező a stroke, a szívinfarktus, a
szívelégtelenség és a perifériás artériás betegség esetén. A krónikus vesebetegség egyik kiváltó oka.
Már enyhe vérnyomás-emelkedés is károsodást okozhat a szervezetben, főleg ha egyéb érrendszeri
kockázati tényezőkkel párosul. Az artériás vérnyomásnak még a mérsékelt emelkedése is összefügg
a rövidebb várható élettartammal. Az étrend- és életmódbeli változások révén javítható a vérnyomás
szabályozása, és csökkenthető a kapcsolódó egészség szövődmények kockázata is, bár gyakran
szükséges a gyógyszeres kezelés olyan személyeknél, akiknél az életmódbeli változtatások nem
bizonyulnak hatékonynak vagy elégségesnek.
Általánosságban elmondható, hogy a hipertónia a legnagyobb gyakoriságú betegség, azok közül,
melyeket a HMAP regisztrál. A férfiak kb. 25 %-a, a nők 31 %-a szenved ebben a megbetegedésben.
Az előfordulása az életkorral folyamatosan emelkedik. A prevalencia érték férfiaknál 65, nőknél 60 év
felett már eléri az 50 %-ot. A hipertónia prevalencia adatait vizsgálva elmondható, hogy mindkét nem
esetén 40 éves korig az országos adatokhoz hasonlóan alakul megyénkben a betegek aránya, majd
ezt követően egyértelműen rosszabb adatokat mutat megyénk esetében a magasvérnyomás
előfordulása (43.ábra).
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43. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megyei hirpertónia prevalencia 2013. évben

Forrás: HMAP

A hipertónia megelőzése:






2

Normál testsúly (pl. testtömeg-index 20–25 kg/m ) fenntartása
Étrendi nátriumbevitel csökkentése (<6 g nátrium-klorid vagy <2,4 g nátrium naponta)
Rendszeres aerob testmozgás végzése, például gyors gyaloglás (≥ 30 perc naponta, a hét
szinte minden napján)
Az alkoholfogyasztás korlátozása férfiaknál legfeljebb napi három, nőknél legfeljebb napi két
egységre
Gyümölcsben és zöldségben gazdag étrend követése (legalább öt adag naponta)

Az eredményes életmódbeli változtatás a vérnyomást éppen annyira csökkentheti, mint a
vérnyomáscsökkentő gyógyszer. Két vagy több életmódbeli változtatás kombinálásával még jobb
eredményeket lehet elérni

A hipertónia incidencia adatait vizsgálva elmondható, hogy mindkét nem esetén az országos
adatokhoz viszonyítva az új esetek diagnosztizálása folyamatosan gyakoribbá válik az életkor
emelkedésével. Ennek a csúcsa mindkét nemnél az 50-55 éves korra tehető, utána már a csökkenés
tapasztalható (44. ábra).
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44. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megyei hirpertónia incidencia eseteinek száma 2013. évben

Forrás: HMAP

5.2. Cukorbetegség
Férfiak esetében az 50-59 éves korosztályban, nők esetében a 65-69 éveseknél a cukorbetegség
előfordulási gyakorisága meghaladja a 10%-ot, ami alapvetően az életkorral folyamatosan emelkedő
tendenciát mutat. Összességében a férfiak 6,6%-a a nők 6,5 %-a cukorbeteg (45.ábra).
45. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megyei cukorbetegség prevalencia 2013. évben

Forrás: HMAP

Új eseteket az életkor előrehaladtával gyakoribban diagnosztizálnak. Ennek csúcsa férfiaknál 55-59
éves kor, nőknél 65-69 éves kor. Az ennél idősebb életkorban már csökken az incidencia.
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Megyénkben mindkét nem esetében az országos adatokhoz viszonyítva magasabb az incidencia
(46.ábra).
46. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megyei cukorbetegség incidencia 2013. évben

Forrás: HMAP

5.3. Májzsugor
2010 évben országosan a férfiak 10,6 %0-e a nők 2,7 %0-e szenvedett ettől a betegségtől. A kórkép
rossz prognózisával magyarázható, hogy 70 éves kortól már csökken a prevalenciája. A gyakoriság
legmagasabb 65-69, nőknél a 70-74 éves korcsoportban (47-48. ábra)
47. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megyei májzsugor prevalencia 2013. évben
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48. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megyei májzsugor incidencia 2013. évben

Forrás: HMAP

5.4. Ischaemiás szívbetegség
A férfiak 6,1 %0-e, a nők 8,3 %0-e szenved ettől a betegségtől. Mindkét nem esetében a 65-69 éves
korosztályban éri el előfordulási gyakorisága a 10 %-ot, ami az életkorral folyamatosan emelkedik. Az
új esetek diagnosztizálása folyamatosan gyakoribbá válik az életkorral (49-50. ábra).
49. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Is ch a em iá s sz ív bet eg sé g prevalencia 2013. évben

Forrás: HMAP
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50. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Is ch a em iá s sz ív bet eg sé g inc id en ci a 2013. évben

Forrás: HMAP

5.5. Akut szívinfarktus
Az országos adatok azt mutatják, hogy élete során a férfiak 10,3 %0, a nők 5,5 %0-e esett át
szívinfarktuson már legalább egy alkalommal. A férfiak közt nemcsak gyakoribb ez a betegség, de
lényegesen korábban is jelentkezik. Minden 100. férfinak volt már szívinfarktusa az 50-54 éves
korosztálynál idősebbek között. Nők esetében ez a gyakoriság csak 10 évvel későbbi korosztálynál
figyelhető meg. Az életkor előrehaladtával az új esetek diagnosztizálása egyre gyakoribbá válik
(51-52. ábra).
51. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megyei a kut sz ív inf a rkt us prevalencia 2013. évben

Forrás: HMAP
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52. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megyei a kut sz ív inf a rkt us in ci den c ia 2013. évben

Forrás: HMAP

5.6. Stroke
A férfiak közt nemcsak gyakoribb ez a betegség, de valamivel korábban is jelentkezik . mint a nőknél.
Legalább minden 100. férfinek volt szélütése az 50-54 éves korosztálynál idősebbek között. Nők
esetében ez a gyakoriság 5 évvel későbbi korosztálynál figyelhető meg. Az új esetek diagnosztizálása
folyamatosan gyakoribbá válik az életkorral, nincs korcsoporthoz kapcsolódó maximuma, ami után
már csökkenne az incidencia (53-54. ábra).
53. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megyei stroke prevalencia 2013. évben

Forrás: HMAP
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54. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megyei stroke i nc id en ci a 2013. évben

Forrás: HMAP

5.7. Tüdőrák
A tüdőrák gyakorisága lényegesen magasabb a férfiak közt, mint a nőknél.
Megyénkben mindkét nem esetében 45 éves kortól emelkedik meredeken a betegség előfordulása. A
férfiaknál nagyobb arányú, mint a nőknél. Az országos adatokhoz viszonyítva mindkét nemnél a
megyei adatok jóval kedvezőtlenebbek. A férfiaknál szignifikáns, hölgyeknél nem szignifikáns
mértékben, de emelkedett a tüdőrák incidenciája. A férfikanál az incidencia maximumát 70 éves korra
tehetjük, a hölgyeknél ez nem olyan jellegzetes. Két maximuma is látható 60, illetve 70 éves kor körül
(55-56. ábra).
55. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megyei tüdőrák prevalencia 2013. évben

Forrás: HMAP
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56. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megyei tüdőrák in ci den c i a 2013. évben

Forrás: HMAP

5.8. Emlőrák
A HMAP-ban leggyakrabban regisztrált betegség hölgyeknél az emlőrák.
Megyénkben mindkét nem esetében 45 éves kortól emelkedik meredeken az előfordulása. Az
incidencia maximumát 60 éves korra tehetjük (57-58. ábra).
57. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megyei emlőrák prevalencia 2013. évben

Forrás: HMAP
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58. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megyei emlőrák in ci den c ia 2013. évben

Forrás: HMAP

5.9. Colorectalis carcinóma
A colorectalis rák lényegesen magasabb a férfiak közt, mint a nőknél. (az incidenciája országosan
2010 évben 1,16 %0) volt. A férfiaknál 35-40 éves korban már látható a megyei incidencia arányának
az emelkedése, viszont 50 éves kortól nagy emelkedés tapasztalható.
A férfikanál az incidencia maximumát 75-79 éves korosztályban érte el, a hölgyeknél ez a 60-65 éves
korra tehető. A megyei eloszlás mindkét nem esetében kedvezőtlenebb az országos adatoknál (59-60.
ábra).
59. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megyei colorectalis carcinóma prevalencia 2013. évben
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60. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megyei colorectalis carcinóma i nc id en ci a 2013. évben

Forrás: HMAP

5.10. Méhnyakrák
A nőknél a méhnyakrák incidenciában, prevalenciában az országoshoz képest nem volt szignifikáns
eltérés (61-62. ábra).
61. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megyei méhnyakrák prevalencia 2013. évben

Forrás: HMAP
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62. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megyei méhnyakrák in cid en ci a 2013. évben

Forrás: HMAP

5.11. Prosztatarák
A prosztatarák incidenciája a korral emelkedést mutat. Az incidencia maximumát 75-79 éves korra
tehetjük. Az előfordulása 45-50 éves kor után meredeken emelkedik (63-64. ábra).
63. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megyei prosztatarák prevalencia 2013. évben

Forrás: HMAP
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64. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megyei prosztatarák in ci d en ci a 2013. évben

Forrás: HMAP

6. Fertőző betegségek morbiditása, járványügyi tevékenység
6.1. Fertőző betegségek, járványügyi helyzet
Az elmúlt 5 évben bejelentett fertőző megbetegedések számát tekintve megállapítható, hogy a legtöbb
esetszámot 2010. évben rögzítettük – 3558 esetet. Az ezt követő évben 17%-kal (3005 eset), majd
2012-ben további 45%-kal csökkent a bejelentett esetek száma (1627 eset), melynek oka a fertőző
hasmenéses esetek jelentési kötelezettségének megszűnése. Emelkedett viszont 2013. évben az
előző évhez képest a bejelentett esetek száma 41%-kal (2362 eset), mely a bárányhimlő (53,7%-kal),
a Rotavírus okozta hasmenéses megbetegedések (86%-kal), valamint a campylobacteriosis (26%-kal)
esetek számának emelkedésére vezethető vissza (65. ábra).
65. ábra
Bejelentett fertőző m egbetegedések betegségtípusok szerinti m egoszlása
Jász-Nagykun-Szolnok m egyében
2013. év (n=2362)

2%

gyomor-bélrendszeri eredetű
31%

légúton terjedő
egyéb

67%
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A 2012. évi adatokhoz viszonyítva a salmonellosis 15%-kal (174-ről 147-re), a scarlát
megbetegedések száma 31%-kal (47-ről 32-re) csökkent. Bár csekély mértékben csökkent a vírusos
májgyulladásban megbetegedettek száma is (55-ről 49-re), de továbbra is kialakultak a vírus „A”
típusa által okozott járványok, melyek 7 egymástól független családot, egy lakóközösséget és
Tiszabura lakosságát érintették. Ezen típusú vírus terjedésében nagy szerepe van a rossz szociális,
higiénés életkörülményeknek, a megfelelő személyi higiéne hiányának. Országos szinten is a vírusos
májgyulladás okozta megbetegedések száma az előző évhez képest több, mint kétszeresére nőtt.
Tiszaburán 2013. november hónapban kezdődött a járvány, mely 2014. évre is áthúzódott (összesen
25 fő betegedett meg). A további esetek kialakulásának megelőzése érdekében 949 fő önkéntes
alapon, térítésmentesen védőoltásban részesült. Az oltások lebonyolításában kiemelkedő szerepe volt
a település védőnőjének.
Emelkedett a felderített enterális közösségi járványok száma: míg 2012-ben 3 Calicivírus és 2
ismeretlen kórokozó által okozott, addig 2013-ban 13 Calicivírus, 2 Rotavírus és 2 ismeretlen
kórokozó által előidézett járványt regisztráltunk. A 2013. november hónapban kezdődő és 2014. évre
is áthúzódó Rotavírus okozta járvány Kisújszállás település 3 hó – 26 év közötti lakosait érintette,
összesen 65 fő betegedett meg.
Fertőző betegség miatti szövődmény egy esetben fordult elő: a 4 éves, bárányhimlővel bejelentett
fiúnál meningoencephalitis (az agyvelőre is ráterjedő lágyagyhártya gyulladás) alakult ki, a kórházi
kezelést követően meggyógyult.
Védőoltással megelőzhető fertőző betegség nem fordult elő.
A légúton terjedő fertőző megbetegedések közül kiemelendő a skarlát, melynél a megbetegedések
száma rendkívül alacsony volt: 2011. évben 104, 2012-ben 47, 2013-ban csupán 32 esetet jelentettek,
az előző évinek 68%-át. A bárányhimlő bejelentési kötelezettség óta (1998.) a legalacsonyabb
megbetegedési szám 2012. évben fordult elő (995 eset). Annak ellenére, hogy 2013-ban az előző
évhez képest nőtt a regisztrált esetek száma (1529 eset), a betegség járványügyi helyzete
kedvezőnek ítélhető, az esetszám lényegesen alatta maradt az 1998 óta jelentett évi
betegszámoknak. Országos viszonylatban is kedvező volt a bárányhimlő járványügyi helyzete. Öt
óvodai közösségi járvány került rögzítésre, melyek az év első három hónapjában zajlottak le. A
járványokban összesen 168 fő betegedett meg.
Az idegrendszeri fertőző betegségek közül az előző évekhez képest tovább csökkent a bakteriális
eredetű megbetegedések száma. Meningococcus baktérium által okozott agyhártyagyulladást egy 4
éves gyermeknél diagnosztizáltak, aki a betegség ellen védőoltásban korábban nem részesült. A
liquor, a torok- és orrváladék tenyésztési eredménye igazolta a klinikai diagnózist. Családja rossz
szociális helyzetű, nehéz anyagi körülmények között élnek, a lakásban vezetékes víz sincs.
Környezetében megelőzés céljából 75 fő részére antibiotikumot biztosítottunk. A kisfiú 13 napi kórházi
kezelést követően maradványtünetek nélkül gyógyult.
Megemlítendő, hogy 2010 óta nem fordult elő megyénkben kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás,
2013. évben viszont egy 24 éves férfi megbetegedését jelentették. Júniusban láz, idegrendszeri
tünetek kialakulása miatt fertőző osztályra utalták, ahonnan 11 napig tartó kezelést követően
gyógyultan távozott. Fertőződésének hátterében hőkezeletlen kecsketej fogyasztása állt.
Utoljára 2010. évben fordult elő megyénkben nyugat-nílusi láz, 2013-ban viszont 3 esetet jelentettek.
Valamennyien nyugdíjas korú férfiak, akiket kórházi fertőző osztályon ápoltak. A tünetek megjelenését
megelőző három hétben valamennyi beteget ért szúnyogcsípés, 1 pedig kullancscsípésről is
beszámolt. A fertőző betegségből valamennyien meggyógyultak. Az előzőekben említettek miatt is
kiemelt jelentősége van a folyamatos szúnyoggyérítések elvégzésének.
Prionbetegség miatt egy 53 éves férfi beteg került bejelentésre. Az elvégzett liquor-vizsgálat a klinikai
diagnózist megerősítette. A beteg fokozatos állapotromlást követően elhunyt.
Míg 2012-ben egy fő, addig 2013-ban 4 fő fertőző betegség okozta halálozását rögzítettük
(ismeretlen kórokozó által előidézett gennyes agyhártyagyulladás, prionbetegség, Hanta vírus okozta
vérzéses láz, Escherichia coli okozta megbetegedés).
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A 2013/2014. évi influenza szezonban is működött figyelőszolgálat megyénkben – 2013.40 –
2014.20. hete között –, melyben 51 orvos vett részt, akik a megyében élők 20,64%-ának az
egészségügyi ellátását biztosították (79.823 fő). A felkért háziorvosok feladata volt, hogy hetente
jelentsék az influenzaszerű tünetekkel jelentkező betegek számát, továbbá néhány háziorvos
mintavételt is végzett, ezzel segítve az influenza vírus megjelenésének, terjedésének és változásának
nyomon követését. A beérkezett adatok alapján elmondható, hogy az influenza szezonban
megyénkben összesen kb. 10.600 fő betegedett meg, az esetek 49%-a a 2014. 7-12. hete között
lezajlott járvány idején fordult elő (66. ábra).

66. ábra

Saját ábra

A járási népegészségügyi intézetek csupán 2 közösségi influenza járványt regisztráltak 2014. év 12.
és 13. hetében, mely 1-1 óvodát érintett. A betegek gyógyultak, szövődmény nem alakult ki, kórházi
ápolás nem vált szükségessé. Mintavételezés nem történt a laboratóriumi vizsgálatok magas költsége
miatt.
Területi járvány nem alakult ki illetékességi területünkön.
A fokozottan veszélyeztetett kockázati csoportokba tartozók részére (pl. krónikus betegek,
várandósok, idősek, egészségügyi dolgozók) 50.000 db térítésmentesen felhasználható Fluval AB
oltóanyag állt rendelkezésre, melyből 30.549 adag került beadásra, a felhasználás 61,1%-os volt.
A 6-35 hónapos korú gyermekek részére biztosított ugyancsak ingyenes Fluarix oltóanyagból 109
adag került beadásra (a felhasználása 57,4%-os volt). Megyénkben a térítésmentes influenza elleni
oltóanyag felhasználás az előző szezonhoz képest hasonlóan alakult mindkét oltóanyag esetében.
A felhasználás megoszlását a következő oldalon lévő ábra mutatja (67. ábra).
A térítésmentes influenza oltóanyag felhasználását növelni kell, mert a WHO által ajánlott átoltottsági
szinttől jelentősen elmaradtunk.
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67. ábra

Saját ábra

A jelentett veszettségre (lyssa) gyanús sérülések száma 2013. évben 786 volt (52 esettel
kevesebb, mint az előző évben). A kevesebb sérülés ellenére a beadott védőoltások száma
növekedett, a sérülések 40%-ában (314 eset) az észlelő orvos indokoltnak tartotta a védőoltás
megkezdését. A teljes oltási sorozatot 265 fő megkapta, 49 esetben megszakadt az oltási sorozat.
Ennek főként az az oka, hogy az állatok időközben megfigyelhetővé váltak, részben pedig az
érintettek tagadták meg az oltások további felvételét
68. ábra
Lyssa gyanús sérülések szám a sérülést okozó állatonként
Jász-Nagykun-Szolnok m egyében
2012-2013. év
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Állati anthrax Jászladány településen fordult elő. A lehetséges fertőződést követő időszakban minden
anthraxos állati tetemmel feltehetően kontaktusba került személyt, illetőleg vélhetően fertőzött
birkahúst fogyasztó személyt érintően a járványügyi vizsgálatok megtörténtek.
Összességében 13 helyszínen 55 tünet- és panaszmentes személy lehetséges fertőződését derítettük
fel, továbbá 3 tünetes (2 eset bőranthrax, 1 eset bélanthrax) személy került fertőző osztályon ellátásra,
esetükben bakteriológiai mintavétel is történt. Valamennyi humán minta feldolgozása negatív
eredménnyel zárult.
Az állategészségügyi eljárás során a közvetlenül fertőzés veszélyének kitett állategészségügyi,
katasztrófavédelmi és külsős személyek közül 38 fő preventív antibiotikumos terápiában részesült.
A Katasztrófavédelem és az Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
szakembereivel közösen vizsgáltuk ki az eseményt, folyamatos volt a kapcsolattartás a
társhatósággal. Fontosnak tartottuk a lakosság tájékoztatását az anthrax megbetegedéssel
kapcsolatos tudnivalókról, külön figyelmet fordítottunk a pánik megelőzésére, ebben az Önkormányzat
és a média segítségünkre voltak.
Kötelező tüdőszűrés elrendelésére akkor kerül sor, ha az előző évben egy adott területen tbc-ben
újonnan megbetegedettek száma meghaladja a 25 főt 100 000 lakosra vonatkoztatva. Az országos
helyzethez hasonlóan megyénkben is csökkent az évek során a kötelező tüdőszűrés által érintett
települések száma, míg korábban az egész megyére kiterjedt, az utóbbi években már csak néhány
tüdőgondozó ellátási területét érintette, 2013. évben pedig nem került elrendelésre, mivel az új esetek
száma nem érte el a szükséges értéket.
A karcagi Kátai Gábor Kórház Bőr- és Nemibeteg Gondozó számos alkalommal kérte a területileg
illetékes járási népegészségügyi intézet segítségét, mert Tiszabura községben nagymértékben
megemelkedett a syphilisben megbetegedettek száma, és az érintettek a Gondozó több alkalommal
megküldött írásbeli értesítése ellenére sem jelentek meg laboratóriumi vizsgálat, illetve gyógykezelés
céljából, ennek kikényszerítése érdekében 26 határozat kiadására került sor. Két esetben rendőri
kényszerintézkedésre volt szükség. A tiszti főorvos és a közegészségügyi-járványügyi felügyelő a Bőrés Nemibeteg Gondozó asszisztensével, valamint a tiszaburai védőnővel prevenció és
egészségnevelés céljából a lakosság részére előadást tartottak. A járási kollégák folyamatos
kapcsolatban voltak a Bőr- és Nemibeteg Gondozóval a járványügyi érdekből szükséges intézkedések
mielőbbi megtétele céljából. Az év végén 24 volt a nyilvántartott betegek száma.

6.2. Védőoltások
Életkorhoz kötött, folyamatos oltások. A jelenleg érvényes oltási séma alapján a gyermekek 7.
osztályos korukig 10 fertőző betegség ellen kapják meg a védelmet, melyek a következők:
gyermekkori tbc, torokgyík, tetanusz, szamárköhögés, járványos gyermekbénulás, Haemophilus
influenzae B baktérium okozta megbetegedések, kanyaró, rózsahimlő, mumpsz, Hepatitis B vírus által
okozott májgyulladás. Megyénkben az előzőekben említett betegségek megelőzésére a 2013. évben
közel 50 000 adag oltóanyag ált rendelkezésre, mely az év folyamán felhasználásra került. Az
oltóanyagok igénylése és oltóorvosokhoz történő kijuttatása negyedévente történik. A járási
népegészségügy intézetek előzetesen tájékoztatják e-mail-ben vagy telefonon az oltóorvosokat a
kiszállítás időpontjáról. A kiszállítás intézeti gépjárművel történik közegészségügyi-járványügyi
felügyelő, ellenőr vagy járási vezető védőnő által, de az oltóanyag járási népegészségügy intézeteknél
történő átvételére is lehetőség van. A kiszállítás alatt a hűtőlánc folyamatosan biztosított. Az
oltóanyagok kiadása minden esetben írásban dokumentált.
Az előzőekben említett kötelező gyermekkori védőoltások mellett kiemelendő a Pneumococcus
baktérium elleni oltás, mely - szülői kérésre - valamennyi 2 évnél fiatalabb csecsemő és kisgyermek
számára biztosított. Ez a baktérium okozhat középfülgyulladást, arcüreggyulladást, torokmandulagyulladást, súlyosabb esetben pedig tüdőgyulladást, agyhártyagyulladást, a védőoltással
viszont kivédhetjük ezeket a betegségeket.
Az életkorhoz kötötten kötelező védőoltások teljesítési aránya megyénkben évek óta jónak mondható,
2013. évben is 99-100% között alakult, illetékességi területünkön mind a négy járási népegészségügyi
intézetben ez az arány jellemző.
Életkorhoz kötött, iskolai kampányoltásokat
indokolatlan oltás elmaradás 2013. évben nem volt.

megyénk

valamennyi

területén teljesítették,
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Az elmaradt oltások jelentős részét két hónapon belül pótolták, néhány esetben (pl. hosszabb külföldi
tartózkodás, tartós betegség, műtét) ezt később sikerült teljesíteni.
Kiemelendő esetek: az egyik a Szolnoki Járási Népegészségügyi Intézet illetékességéhez tartozik,
ebben az ügyben 2011. évben kelt határozati kötelezés van érvényben, melyet 2012. évben
másodfokon helyben hagytunk. A védőoltás beadása nem történt meg 2013. évben sem, a járási
intézet több alkalommal végzésben ismételt eljárási bírság megfizetésére kötelezte a szülőket.
A másik eset a Karcagi Járási Népegészségügyi Intézet területéhez tartozik, itt a gyermekük részére a
hepatitis B elleni kampányoltás beadása ellen tiltakoznak a szülők. Az ügyben peres eljárás zajlik, a
szülők a másodfokon helyben hagyott védőoltás beadását elrendelő végzés ellen a Szolnoki
Törvényszékhez nyújtottak be keresetlevelet.
Megyénkben 177 oltókört tartunk nyilván. A korábbi évekhez hasonlóan 2013-ban is nagy hangsúlyt
helyeztek a járási népegészségügyi intézetek munkatársai a védőoltási tevékenység ellenőrzésére.
Folyamatos oltások ellenőrzése elsősorban a tárgyi feltételek meglétére, az oltóanyag tárolásának
körülményeire, a hőmérsékleti napló vezetésére, továbbá az elmaradt oltások pótlására, az elhúzódó
átoltási ütem okára, az oltások ütemezésére, a pneumococcus elleni oltóanyag felhasználására, az
oltókörön kívüli gyermekek oltásaira, dokumentációjára terjedt ki.
Megállapítható, hogy a védőnők pontos dokumentációt vezetnek, intézkedést igénylő hiányosságot
nem észleltek a járási kollégák. Az oltás esedékességétől számított 2 hónapon belüli indokolatlan
oltás elmaradás néhány esetben fordult elő, melynek oka hanyag szülői magatartás, esetenként a
család követhetetlen lakóhely változtatása (jelentős idő telik el, míg megtalálják az oltandót). A
lakóhelyüket gyakran változtatók esetében előfordul, hogy a védőnő utólag értesül a költözésről,
nehezen deríthető ki és érhető el az illetékes oltókör. Betegség, kórházi ápolás miatti oltás elmaradást
nyomon követik a védőnők, mindent megtesznek annak mielőbbi pótlása érdekében.
Önkéntes, térítésmentes pneumococcus baktérium okozta fertőzés ellen védelmet nyújtó
Prevenar13 oltóanyag a 2 éven aluli gyermekek számára adható.
A pneumococcus elleni I-II. oltásokat a 2012. január 1 - december 31. között született gyermekek
95,6%-a kapta meg, emlékeztető oltásban a 2011. január 1 - december 31. között születettek
93,24%-a részesült. Tekintettel arra, hogy ez nem kötelező védőoltás, az említett átoltottsági arányok
jónak mondhatóak.
A megyénkben zajló fertőző májgyulladás járvány kapcsán a megbetegedési veszély elhárítása
érdekében a betegek családi és közösségi környezetében végzett kötelező védőoltások során 405 fő
kapott aktív védőoltást. Korábbi járványhoz tartozó 394 fő emlékeztető védőoltásban részesült. A
megbetegedések halmozódása miatt illetékességi területünkön önkéntes védőoltások szervezésére is
sor került, 1024 fő részesült aktív védőoltásban.

6.3. Terhes nők májgyulladás B vírusa által okozott fertőződésének kiszűrése
Szűrővizsgálaton 2013. évben 3753 kismama vett részt, pozitív, azaz Hepatitis B vírust hordoz 7 fő.
A vírushordozó kismamák száma az utóbbi években lecsökkent, melyben szerepe van a hepatitis B
elleni iskolai kampányoltások bevezetésének. A térítésmentes, kötelező védőoltásban 1999-től a 8.
osztályos tanulók részesültek, 2010. évtől kezdve pedig már egy évfolyammal korábban, 7. osztályban
megkapják.
A pozitív kismamák környezetében a járványügyi vizsgálat megtörtént, a szoros kontaktusban élő
veszélyeztetett személyek szűrését követően a fertőzésre fogékonyak részére a térítésmentes
védőoltást biztosítottuk.
A bizonyítottan Hepatitis B vírust hordozó anyák születendő gyermekeinek védelmére – a fertőződés
megakadályozása érdekében – biztosítottuk a szükséges oltóanyagokat, 2013. évben 10 esetben.

6.4. HIV tanácsadás
Évek óta a lakosság rendelkezésére áll a HIV tanácsadó heti 2x2 órában, tanácsadási időben
előzetes bejelentkezés nélkül fogadjuk az ügyfeleket. A tanácsadás – melyet két közegészségügyijárványügyi felügyelő tart – anonim módon is igénybe vehető, így azok számára is biztosított a
szűrésen való részvétel lehetősége, akik nem akarják adataikat megadni.
A tanácsadáson megjelentek száma a megelőző évhez képest 16%-os emelkedést mutat, 2013.
évben 92 személy (59% férfi, 41% nő) vette igénybe szolgáltatásunkat, 55%-uk élt az anonim szűrés
lehetőségével. A szűrővizsgálatok minden esetben negatív eredménnyel zárultak.
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A megjelentek esetleges rizikócsoporthoz való tartozásáról nincsenek információink, bár
tapasztalataink szerint vannak „visszatérő” személyek, akik feltehetően életmódjuk miatt tartják
fontosnak a rendszeres szűrővizsgálatot. A tanácsadáson megjelentek jelentős aránya a szexuális
úton terjedő betegségek megelőzésével kapcsolatban kér felvilágosítást, ismereteinek pontosítását. A
hozzánk fordulók körében gyakran vetődik fel kérdés a médiákban fellelhető információk
értelmezésével, magyarázatával, megbízhatóságával kapcsolatban, melyre szakembereinktől kapnak
pontos, érthető választ.

6.5. Kórházhigiénés tevékenység
Az infekciókontroll az egészségügyi ellátással összefüggő fertőző betegségek kialakulásában
szerepet játszó tényezők ismeretén, elemzésén alapuló, a fertőzések megelőzésére irányuló
tevékenység. Megyénk kórházaiban ezt a tevékenységet alapvetően meghatározó személyi és tárgyi
feltételek között jelentős különbségek vannak. Az intézmények egységes működése és megelőző
tevékenysége érdekében a protokollokat továbbra is aktualizálják, valamint újabbakat vezetnek be. Az
infekciókontroll tevékenység a kórházakban a minőségbiztosítás szerves részét képezi, ezért a
tevékenységek dokumentáltsága megfelelő.
A kötelezően működtetendő NNSR (kórházban szerzett fertőzéseket rögzítő informatikai rendszer)
moduljaiba a fekvőbeteg intézmények folyamatosan rögzítik a járványokat és a multirezisztens
kórokozók által okozott nosocomialis (kórházi ellátás során szerzett) fertőzéseket, illetve kórházi
véráramfertőzéseket (69. ábra).
69. ábra
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Az infekciókontrollt a megfelelő minőségű mikrobiológiai adatszolgáltatás is meghatározza. A teljes
körű mikrobiológiai surveillance minden kórházban megvalósul, a higiénikusok a pozitív tenyésztési
eredményeket elemzik. A tenyésztések alapján az esethalmozódások és a nosocomialis eredetű
esetek észlelése időben megtörténik. A mikrobiológiai monitorozás lehetővé teszi az azonos
kórokozók halmozott megjelenésének azonnali detektálását, ezáltal a szükséges intézkedések
mielőbbi megtételét.
Tárgyévben egy specifikus (kórházi körülmények között jelentkező) járvány került feltárásra,
melyet a Pseudomonas aeruginosa baktérium okozott koraszülött és újszülöttek intenzív ellátását
biztosító részlegen. Az izolált járványtörzsek fágtipizálása megtörtént, 5 beküldött izolátum fágképe
azonos lett. A környezet-bakteriológiai mintavételt követően megtörtént a teljes körű fertőtlenítés.
A pozitív tenyésztési eredményű koraszülöttek elkülönítése megtörtént. A megbetegedések
kialakulását elősegíthette, hogy több esetben már születés előtt méhen belül megtörtént a fertőződés,
sok volt az alacsony születési súlyú koraszülött, több babát kellett újraéleszteni.
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Teljesen egyértelmű összefüggést az esetek között nem lehetett megállapítani. Több intézkedés került
bevezetésre a részlegeken (pl. antibiotikum kezelés felülvizsgálata, kézfertőtlenítés ismételt oktatása,
a babával bent fekvő anyukák osztály elhagyásának újbóli szabályozása), melyek eredményeként
sikerült a járványt felszámolni. Valamennyi csecsemő meggyógyult.
A bejelentett négy nem specifikus járvány mindegyikében a betegeknél emésztőrendszeri panaszok
jelentkeztek, három esetben a Calicivírus kóroki szerepe igazolódott, egy esetben nem sikerült a
kórokozót meghatározni. Ezekben a nem specifikus járványokban 71 ápolt és 4 egészségügyi dolgozó
betegedett meg. A járványok három esetben krónikus osztályt, egy esetben utókezelőt érintettek.

6.6. Fertőtlenítés, sterilizálás, rovar-, rágcsálóirtás
Kiemelt munkatervi feladat volt a fogorvosi kézi műszerek vérszennyezettségi vizsgálata, melynek
keretében a járási munkatársaink 52 szolgáltatónál 197 vizsgálatot végeztek. A vizsgált műszereken
vérszennyezettség nem volt kimutatható, minden vizsgálat negatív eredménnyel zárult. Az
ellenőrzések alkalmával az egységek fertőtlenítési gyakorlatát is áttekintették, intézkedést igénylő
hiányosságot nem tapasztaltak.
Megyénk területén az alapellátásban 206 sterilizáló berendezés üzemel, a kórházakban pedig 55. A
gépek 80%-a hőlégsterilizátor, 18%-a autokláv, 2%-a egyéb (plazma és formaldehides gázsterilizátor).
A sterilizáló berendezések féléves mikrobiológiai hatásossági vizsgálata az üzemelő gépek esetében
megtörtént, tárgyévben ez 3956 spórapreparátum laboratóriumi bevizsgáltatását jelentette. A nem
megfelelő mikrobiológiai hatékonysági eredményt adó berendezések száma 10 volt, a gépek műszaki
felülvizsgálata és az ismételt mikrobiológiai ellenőrzés minden esetben megtörtént, megfelelő
eredménnyel.
A járási népegészségügyi intézetek felügyelői az egységek (háziorvosi rendelők, szociális
intézmények, fürdők, kereskedelmi egységek stb.) ellenőrzése alkalmával saját szakterületükön
kiemelt figyelmet fordítottak az alkalmazott fertőtlenítőszerek ellenőrzésére. A kémiai biztonsági
adatlapok meglétén és azok adattartalmán túl minden esetben vizsgálták az alkalmazott
fertőtlenítőszerek antimikrobiális hatásspektrumát, Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélyek
meglétét is.
Fertőző betegek környezetében (lakásban) a járási népegészségügyi intézetek szakemberei 7
alkalommal végeztek zárófertőtlenítést. A Szolnoki Járási Népegészségügyi Intézet 4 rászoruló
családnál hepatitis A (fertőző májgyulladás) megbetegedés előfordulásakor az űrgödrös árnyékszék
klórmeszes fertőtlenítését végezte el. A Jászberényi Járási Népegészségügyi Intézet munkatársai 3
esetben végeztek fertőző beteg környezetben zárófertőtlenítést, 2 esetben fertőző májgyulladás,
1 esetben shigellosis (vérhas) miatt.

6.7. Tetvesség
A járási népegészségügyi intézetek tetvesség elleni védekezésében kifejtett tevékenysége tetvességi vizsgálatok, személykezelések, nyilvántartások stb. - koordinálása, felügyelete folyamatos
volt egész évben. A védőnőkkel a munkakapcsolat jó. Az iskolai, illetve területi védőnőkkel
együttműködve a bölcsődék, óvodák és iskolák monitorozását, a gócgyanús családok felderítését és a
szűréseket folyamatosan végzik.
A tetvesség tárgykörében sajnálatosan kiemelendő a szülői hanyagság, amely sok problémát okoz. A
védőnői körzetek egy része betöltetlen a megyénkben, a helyettesítések miatt kötelező szűrések is
elmaradhatnak. A megszüntetett egészségőr-fertőtlenítő státuszokra a járási népegészségügyi
intézeteknél szükség lenne, ezen státuszok felszámolásával a fejtetvességgel kapcsolatos összes
munkát kizárólag védőnők és közegészségügyi-járványügyi felügyelők végzik.
A jogszabályban foglaltaknak megfelelően 2013-ban a védőnői szolgálat elvégezte az összes oktatási
intézményben a negyedévente kötelező szűréseket, amely 47.714 főt érintett, 858 főt tetvesnek
találtak. A tetvesek utóellenőrzése, kezelése, a vizsgálatok az év folyamán tovább folytatódtak.
Tárgyévben a járási népegészségügyi intézetek munkatársai védőnői jelzések alapján 62
családszűrést (287 fő) végeztek, a vizsgáltak 36,58%-a tetvesnek bizonyult. Az oktatási intézmények
közül az általános iskolák a legfertőzöttebbek (1,7%) (70. ábra).
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70. ábra
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A családszűrések során az érintett személyek (családtagok) alávetik magukat a tetvesség
felderítésére irányuló vizsgálatoknak, egyébként a szülők gyakran érdektelenek. A közegészségügyijárványügyi felügyelő, illetve a védőnő által elvégzett személykezeléseket követően a szülők a serkék
eltávolítását nem végzik el. A lekezelt gyermekeknél 5-8 nap múlva ismét tapasztalható a fejtetvesség.
Megyénkben 2 településen, Szolnokon és Törökszentmiklóson üzemel hajléktalan szálló, amelyek
több egységet foglalnak magukba.
1. Humán Szolgáltató Központ Nappali Melegedő, Szolnok, Prizma út
A 40 fő ellátására alkalmas központ szociális munkást, szociális segítőt és mentálhigiénikust alkalmaz.
A nappali melegedőben elsősorban a szociális ellátáson van a hangsúly, emellett rendszeres a fej- és
ruhatetvesség szűrése.
2. Humán Szolgáltató Központ Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhely, Szolnok Tószegi út
Az egység átmeneti szállóként üzemel, egy része éjjeli menedékhely, a téli időszakban további
férőhely is biztosított szivacsos fekhelyen. Az átmeneti szállón a férőhelyek száma 23, az éjjeli
menedékhelyen 27, a szivacsos fekhelyen történő elhelyezésnél 12. A szakemberek heti
rendszerességgel ellenőrzik a gondozottakat, emellett a szállóra való felvétel feltétele is a tetvességi
vizsgálat megléte.
3. Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ,
Törökszentmiklós, Puskás Ferenc út
A nappali melegedő 40 férőhellyel rendelkezik. Sajnos a korábbiakban meglévő 45 férőhelyes éjjeli
menedékhely megszűnt. A szükséges személykezeléseket főként szociálpedagógusi, valamint
szociális munkás képzettségűek végzik.
A tisztálkodási lehetőségek minden egységben megfelelőek, a ruhák mosása megoldott. A ruhatetves
ruhákat elégetik, pótlásukról gondoskodnak. A személykezeléshez szükséges tárgyi és személyi
feltételek minden egységben megfelelőek.

6.8. Rágcsálók elleni védekezés
2013. évben a járási népegészségügyi intézetekhez 63 esetben tettek panaszt a lakosok rágcsálók
elszaporodása miatt. A bejelentések kapcsán 135 helyszíni szemlét tartottak, 6 határozat, 7 végzés
került kiadásra, bírságot 2 esetben szabtak ki.
Főként a helytelen állattartás és az udvarokon nagy mennyiségben felhalmozott törmelék, szemét,
valamint az elhagyatott, gazos, lakatlan ingatlanok álltak a patkányok elszaporodásának a hátterében.
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A bejelentések több ízben alaptalannak bizonyultak, hátterükben a rossz szomszédi viszony állt. A
lakosság egy része a hatóságoktól várja a rágcsálók kiirtását, rágcsálóirtószert nem helyeznek ki. A
fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet értelmében az egészségügyi kártevők elleni védekezésről minden
esetben az érintett terület tulajdonosa, bérlője köteles gondoskodni.

6.9. Egyéb kártevők
A korábbi években az ágyi poloskák nem jelentettek megyénkben problémát, de 2012. évben
Szolnokon a hajléktalanok által elfoglalt, illetve rossz szociális körülmények között élő tulajdonosok
lakótelepi lakásai gócként jelentek meg, ugyanakkor 2013. évben a panaszbejelentések száma
minimálisra csökkent.
Lakótelepi környezetben továbbra is folyamatos problémát jelent a csótányok elszaporodása,
rendszeres, szakvállalatok által kivitelezett irtással igyekeznek a problémát kezelni.
Megyénkben jelentős volt a belvízzel elöntött területek aránya, ennek ellenére a szúnyogártalom nem
volt elviselhetetlen. Ez főként annak köszönhető, hogy a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés
szervezetten és szakszerűen zajlott. A belvizes területeken végzett irtásra az önkormányzati
erőforrásokat többnyire központi költségvetésből egészítették ki, így a gyérítések száma általában
elegendőnek bizonyult. Lakossági panasz a szúnyogok túlzott elszaporodása miatt nem érkezett.
Több személyt érintő rühatkafertőzés miatt 2 alkalommal került sor járványügyi kivizsgálásra
középiskolai kollégiumban, illetve óvodában, ahol a fertőzés rossz szociális körülmények között
élőkhöz köthető.

7. Egészségfejlesztési tevékenység
Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely módot ad az embereknek, közösségeknek, egészségük
fokozottabb kézbentartására és tökéletesítésére. A teljes fizikai, szellemi és szociális jólét állapotának
elérése érdekében az egyénnek vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy megfogalmazza és
megvalósítsa vágyait, kielégítse szükségleteit, és környezetével változzék, vagy alkalmazkodjon
ahhoz. Az egészséget tehát, mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig mint életcélt kell
értelmezni. Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, illetve a testi
képességeket hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés következésképpen nem csupán az egészségügyi
ágazat kötelezettsége (Ottawai Charta 1986.).
Az egészségi állapotot meghatározó tényezők közül a WHO szerint legnagyobb jelentősége az
életmódnak van.
Az egészségfejlesztési tevékenység, az események célcsoportja a megyei lakosok, ezen belül is
kiemelten az egészségmegőrzésben fontos szerepet játszó helyszínek, színterek szereplői
(települések, iskolák, munkahelyek). Országos feladatként az egészséget károsító hatások
(dohányzás, alkohol, drogfogyasztás) visszaszorítása, az egészséges életmód feltételeinek
biztosítása szerepelt.
Ennek a munkának fontosságára a Szolnok városban 2013 végzett kutatás eredményei is bizonyítékul
szolgálnak.

7.1. Életmódtényezők- Káros szenvedélyszerek használata
7.1. 1. A dohányzásról
Magyarország a dohányzással összefüggő halálozás tekintetében az unióban Litvánia, Lettország és
Románia után a negyedik, a tüdőrák halandóságban az első, míg a dohányzással hasonlóan szorosan
összefüggő keringési betegségek okozta halálozásban Románia, Lettország, Litvánia, és Szlovákia
mögött az ötödik.
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A dohányzás visszaszorítására a nemzetközi szervezetek a nyolcvanas évek közepétől-végétől tettek
lépéseket a dohánytermékekre kiszabott adókkal, a reklámozás betiltásával, a munkahelyek
füstmentessé nyilvánításával stb.
71.ábra
A dohányosok aránya a felnőttek körében az EU-ban

Forrás: KSH

7.1.2. Az alkoholfogyasztásról
Az alkohol a legelterjedtebb tompító hatású drog, és a dohányzás után a legnépesebb a tábora.
Megszokott fogyasztási cikké vált, és jelentős gazdasági tényező. Magyarország a legtöbb alkoholt
fogyasztó országok rangsorában a 17. Az elfogyasztott 12 liter égetett szesznek megfelelő alkoholos
ital közel fele bor, és ezzel a 13. legnagyobb borfogyasztó. Az alkohol főként a fejlett világ problémája,
ahol a betegségek több mint 9%-áért felelős.
72.ábra
Egy főre jutó alkoholfogyasztás tiszta alkoholban

Forrás: KSH

Az alkoholfogyasztás egészségi és társadalmi kockázatai egyaránt jelentősek. A WHO becslése
szerint a májzsugorodásos betegségek harmadának, a májrákos megbetegedések és az
öngyilkosságok negyedének, a szájüregi rákok, a mérgezések, az epilepsziás esetek és a balesetek
ötödének hátterében ez a szer áll. Társadalmi veszélyessége legalább ugyanekkora. Az
alkoholistának testi és szellemi egészségkárosodással, emberi kapcsolatainak, társadalmi és anyagi
helyzetének romlásával kell számolnia. Magyarországon becslések szerint nagyivó a társadalom
ötöde és alkalmi ivó a fele. Bár az alkoholos májbetegségben meghaltak és az ebből becsült
alkoholisták száma az utóbbi években jelentősen csökkent, a probléma továbbra is jelen van.
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Az érintettek nehezen néznek szembe problémájukkal, hiszen a pszichiátriai és addiktológiai
gondozókban a segítségre szorulóknak csak töredéke jelenik meg. Hazánkban kb. 800.000
alkoholfüggő van, míg az ellátórendszerben kb. 30-35.000 alkoholbeteg jelenik meg.
A dohányzás és alkoholfogyasztás jellemzői a vizsgált Jász-Nagykun-Szolnok megyei mintában
A vizsgált minta 50 %-a (Ifjúságszociológiai kutatás 2013.) már kipróbálta a cigarettázást, közülük 26
% rendszeresen cigarettázik, míg 50 %-uk még soha nem dohányzott. Az általános iskolások körében
kevésbé intenzív a dohányzás. A középiskolások csoportján belül a dohányzás legkevésbé a
gimnazistákra, leginkább a szakiskolásokra és a szakközépiskolásokra jellemző. További sajátosság
az, hogy a fiúk és a lányok dohányzási szokásai között gyakorlatilag nincs különbség.
Az általános – és középiskolások csoportjában lényegesen eltér az alkoholfogyasztás intenzitása: a
nagy mintában csupán 17 % volt azoknak az aránya, akik egyáltalán nem fogyasztottak még
életükben alkoholt. A középiskolások csoportján belül az alkohol leginkább a gimnazistákra és a
szakiskolásokra jellemző. A szülők iskolai végzettsége tükrében azt látjuk, hogy a gyermekek
alkoholfogyasztási
intenzitásában
gyakorlatilag
nincs
különbség.
A
középiskolások
alkoholfogyasztásának leggyakoribb helyszíne a kocsma vagy söröző, de sokan a discót és a házibulit
is megjelölték, de gyakori az otthoni ivás is. Ezek az értékek mindenképpen felvetik a szülői és a
hatósági ellenőrzések kérdését.
Mindenképpen elgondolkodtató, hogy – függetlenül a berúgás élményének szubjektív értelmezésétől
– a minta fele az elmúlt 12 hónapban már érezte azt, hogy berúgott.
Az elmúlt 30 napban a kérdezett italfajták fogyasztási gyakorisága közel azonos. Igen népszerű az
égetett szesz, a sör, illetve bor. A legutolsó alkoholfogyasztás sör, bor és égetett szesz szerinti adatai
azt mutatják, hogy egyik esetben sem ritka a nagyobb mennyiség fogyasztása.
Az adatok arra utalnak, hogy az égetett szesz intenzívebb fogyasztása gyakrabban jár a berúgási
élmény megismerésével. A visszajelzések alapján azt tapasztaltuk, hogy a sör és a bor, valamint az
egymás után több ital fogyasztása közel hasonló berúgási gyakoriságot jelent.
A minta szerint alkoholos italokat azért vesznek az emberek, mert ,,jól akarják érezni magukat”.
Minden ötödik válaszadó ,,a problémákról akar megfeledkezni”. Minden tízedik válaszadó viszont az
alkoholfogyasztással „a közösségbe akar beilleszkedni”.
Nagyon fontos tény azonban az, hogy a válaszadók 60 százaléka nem tartja drognak az alkoholt
(hasonlóan az energiaitalhoz). Ennek megfelelően is cselekszik ezzel kapcsolatban.

7.1.3. A drogfogyasztásról
A drogfogyasztás jellemzői (illegitim drogfogyasztás) a vizsgált Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
mintában
Azt a válaszadót, aki életében legalább egyszer már fogyasztotta az orvos által nem felírható drogok
valamelyikét (marihuana vagy hasis; szipuzás, ragasztózás, extasy, LSD, Amphetamin, Heroin,
kokain; anabolikus szteroidok, nyugtatók, altatók recept nélkül, gyógyszerek alkohollal; energia ital
alkohollal; mefedron; Gina; MDPV; herbál; Potpuri; Spice; pentakristály; egyéb dizájner drog) az
illegitim drogfogyasztók csoportjába soroltuk. A minta átlagában az illegitim drog fogyasztása 38
százalékos. Ha azonban a két leginkább elterjedt profilt (gyógyszerek alkohollal és az energiaital
alkohollal) kivesszük az összevonásból, 18 százalékot kapunk. Mindez tendenciájában nem
különbözik a 2009-ben mért adatoktól.
Összességében azonban a drogtípusok terén hatalmas változás történt. Egyrészt a dizájner drogok
vonatkozásában megjelent a vegyipar a folyamatban, másrészt az alkohol és a gyógyszer keverése
más szerekkel is sokak számára jelenthet pótszert. Ezért mindenképpen gondolnunk kell a szülői
felelősségre, valamint az alkoholárusító helyek ellenőrzésére is.
A válaszadók diszkóban, illetve házibuliban jutott hozzá a szerhez, de előfordult az utca említése is.
Az illegitim drogfogyasztás (21 drogtípus) arányai a családi kommunikációs viszonyok megítélésének
tükrében (sorszázalék) került vizsgálatra ezek szerint.
Nagyon közel állnak egymáshoz, és a gyermekre vonatkozó szabályokat közösen alakítják ki 35 %
szerint, míg azt, hogy sok dolgot megengednek a szülők a gyermeknek, de nem igazán figyelnek rá 50
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% válaszolta. Mindig odafigyelnek rá és kényeztetik, de a túlzásba viszik-et 44 % választotta, addig
arra, hogy a szülői tekintély náluk nagyon fontos; ha megszegi a szabályokat, megbüntetik 35 %
válaszolta. Ezekből az adatokból látszik az is, hogy a drogfogyasztási arányok csökkentésének az
egyik legfontosabb kulcsa a családi működés támogatása, a flow biztosítása (érzelmi és anyagi téren).
Az adatok alapján megerősíthetjük Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus Inforádiónak adott állítását
(2010.03.21). "Klinikusi életutam nagy tanulsága, hogy az ember, mint alapvetően társas lény igényli,
hogy legyen valaki, aki szereti, aki kötődik hozzá, akinek rá van szüksége. Ilyen kapcsolat megléte
esetén kicsi az esély arra, hogy valakinek kisiklik az élete drogozásba, kémiai szerektől függésbe
bonyolódik" – mondta a pszichológus. A szolnoki tapasztalatok azt mutatják, hogy az életmód mellett
a drogfogyasztásra is hatással van a szülőkkel kapcsolatos viszony. Azt látjuk, hogy a megengedő és
a kényeztető ,,családi interakciós modell” inkább hajlamosít, a beszélgetéseken és a tekintélyelvű
viszonyrendszereken alapuló családi kommunikáció azonban kevésbé erősíti a válaszadó
drogfogyasztását. Szolnokon a fiatalok szerhasználati szokásainak vizsgálata 1998-ra tekint vissza.
Azóta 3-4 évente, szociológus által összeállított és összegzett szisztematikus felmérések készülnek,
melyek alapvető célja a szerhasználati arányok változásának figyelemmel kísérése. Ezek alapján
lehet következtetni a városi beavatkozások sikerességére, vagy sikertelenségére. Nagyjából 3-4 éves
„tehetetlenségi tényező” feltételezhető a számszaki változásban, akár pozitív, akár negatív
elmozdulásról beszélünk. A középfokú szolnoki nevelési-oktatási intézetekben tanuló 9-13 évfolyamos
diákok összesített életprevalencia értéke 20,5 %. Az életkor előrehaladtával a kábítószerek
kipróbálása, napi használata emelkedő értéket mutat. Az országos adatok összevetésével
érzékelhető, hogy a szolnoki mért szerhasználat alatta van az országos átlagnak, mivel a szolnoki 1522 éves korosztály összesített eredménye a 16 évesek országos összesített eredményével egyezik
meg.

7.2. Az egészségfejlesztési tevékenység adatai
Az egészségfejlesztési szakterületen egy egészségnevelő dolgozik, az NSZSZ-nél.
A járásokban egészségfejlesztési feladatkört más feladataik mellett, osztott munkakörben látnak el a
munkatársak.
2013. évben a megyében 9 járásban összesen 221 egészségfejlesztési eseményen 12.038 fő vett
részt (1. táblázat, 73.ábra)
73. ábra
Egészségfejlesztési eseményeken résztvevők száma járásonként 2013.

Saját ábra
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1. sz. táblázat
Egészségfejlesztési események és az azon résztvevők száma járásonként 2013.
Területi egység
Megyei NSZSZ Egészségfejlesztési Osztálya
Jászberényi Járási Népegészségügyi Intézet
Karcagi Járási Népegészségügyi Intézet
Mezőtúri Járási Népegészségügyi Intézet
Szolnoki Járási Népegészségügyi Intézet

Esemény/
alkalom
128
14
36
12
31

Résztvevők
száma
6703
2161
500
760
1914

7.3. Egészségfejlesztési rendezvények
1. Világnapi események
A Daganatos Betegek Világnapja alkalmából a megyei Rák-ellen Együtt-Egymásért Egyesület által
megrendezett konferencián több témakörben hallhattak a résztvevők előadásokat. A világnapi
eseményen a megye lakosságának egészségi állapotáról is beszámoltunk.
2. A mintamenza program megyei propagálása
Az iskolai konyhák csatlakozásának elősegítése érdekében több alkalommal szerveztünk találkozókat.
Márciusban volt a megyei programindító rendezvényünk, majd áprilisban kerekasztal megbeszélést
tartottunk a konyhák és az iskolák képviselőinek részvételével. Felkérésre Fejér megyébe, Felcsútra is
eljutottunk, előadást tartottunk, ahol bemutattuk a megyei eredményeinket, tapasztalatainkat, ez évi
terveinket. A Darányi Terv keretében Újszászon, Rákóczifalván, Tószegen és Szajolban általános
iskolás diákokkal is megismertettük programunkat. Augusztusban mintamenza kerekasztal
megbeszélésre hívtuk a konyhák és iskolák képviselőit. Szeptember elején, a Szolnoki Gulyásfesztivál
két napján is jelen voltunk, a szakmai napon konzultációt és bemutatót tartottunk, a program
keretében készített ételféleségekből pedig kóstolót rendeztünk. Az érdeklődők tájékozódhattak az
egészséges ételkészítési módokról is. A szakmai napon az országos mintamenza csapat tagjai is
előadást tartottak, amely tapasztalatcserével zárult. A lakosság részére meghirdetett fesztiváli
eseményen a sátrunkhoz ellátogató látogatók kóstolón vehettek részt, a megyei mintamenza
programban résztvevő konyhák ételkínálatából, amely nagy sikert aratott a lakosság körében. A
felnőttek és gyerekek örömmel kóstolták meg a finom és egészséges ételeket. A járási
népegészségügyi munkatársak szintén segítették a programot, az illetékességi területükön felvették
és tartották a kapcsolatot az illetékes, mintamenzában résztvevő konyhákkal, iskolákkal.
3. Szertelen rendezvénysorozat
A „Szertelen 24 óra” esemény áprilisban zajlott, májusban a Szeretethíd, és októberben a „72 óra
kompromisszumok nélkül” című program. Valamennyi esemény célja az önkéntes tevékenység és
az egészséges életmód népszerűsítése. A programokon az egészségfejlesztési szakterület részéről
az egészséges életmód, a dohányzás káros hatásai témakörében kis tájékoztató előadást tartottunk,
melyet interaktív beszélgetés követett. A projekt a „dohány kommandó” nevet kapta. A programot
egészségnevelő koordinálta. Esetenként csikkgyűjtéssel is kiegészült a projekt. Ezen túlmenően a
diákokkal együtt cigarettát gyűjtöttünk, vagyis egy szál cigarettát kértünk az utcán dohányzóktól,
melyért cserébe cukorkát és tájékoztató kiadványt adtunk. Ezzel is a megszólítottak tehettek a saját és
környezetük egészségének megóvásáért, a dohányzásmentes életért. A szertelen 24 órás eseményen
280 fő, szeretethíd rendezvényen 603 diák, míg a 72 órás programon 1200 fő volt jelen. A programok
alapvető célja volt a „szer-telen” szórakozás alternatíváinak, az értelmes programlehetőségeknek a
megismertetése alkohol, dohányzás és drogfogyasztás nélkül.
4. Egészségnapi rendezvények
Ez évben több alkalommal vettünk részt rendezvényen, ahol a dohányzás, táplálkozás, lelki egészség
volt a fő téma. Előadás és tájékoztató hangzott el a résztvevők számára. A célkorosztály a fiatalok, és
esetenként a lakosság volt. Kollégiumi szűrővizsgálatok (BMI, testzsír, szénmonoxidszint mérés),
egyéni életmód és táplálkozási tanácsadás zajlott. A cigarettázók segítséget is igénybe vehettek a
dohányzásról való leszokáshoz.

53

Az egészségnevelői tevékenység által az egészséges életmód népszerűsítése, esetenként a kávé és
energiaital fogyasztás csökkentése volt a cél.
A Darányi Terv keretében 1-1 alkalommal Újszászon, Rákóczifalván, Tószegen, és Szajolban
egészségnapon vettünk részt, ahol szív és érrendszeri szűréseket, tanácsadást végeztünk.


A Széchenyi körúti Általános Iskolában a célcsoport a diákok szülei voltak. Szűrővizsgálatokkal,
így többek között BMI, testzsír, szénmonoxidszint méréssel, egyéni életmód és táplálkozási
tanácsadással álltunk rendelkezésre. Alkalmanként a hozzánk forduló dohányzóknál lépéseket
tettünk a cigarettázásról történő leszoktatás elősegítésére.



A jánoshidai általános iskolában egészségnap keretében a tanulóknak előadást tartottunk a
dohányzás, energiaital, kávé fogyasztás káros hatásairól. Ezen a napon 7 egészségnevelői
előadáson 560 diák vett részt. Az egészségnevelői tevékenység által az egészséges életmód
népszerűsítése, a szermentes életmód elterjesztése, szemléletmód váltás volt a cél. A
rendezvény sikerrel zárult.



Novemberben két alkalommal is volt kollégiumi szűrővizsgálattal egybekötött előadás a
szolnoki Bán úti kollégiumban. Többek között BMI, testzsír, szénmonoxidszint mérés, egyéni
életmód és táplálkozási tanácsadás zajlott, valamint segítséget adtunk a dohányzásról történő
leszoktatásban is. Ezen a színtéren az egészségnevelői tevékenység célja az egészséges
életmód népszerűsítése volt. A két rendezvényen összesen 102 fő, és az azt követő szűréseken
(CO, BMI, vércukor, RR) 67 fiatal vett részt.



Évek óta megrendezik a megyeszékhelyen „Tiszta Szívvel Szolnokért” szűrőhetet. Ez évben
hetedik alkalommal különböző szűrővizsgálatok zajlottak (vérnyomás, koleszterin, vércukor,
bőrgyógyászati, glaukóma vizsgálat, szemészeti és hallásvizsgálat, illetve dietetikai tanácsadás,
csontsűrűség mérés, férfiaknak urológiai vizsgálat). A rendezvény áprilisban 5 különböző
helyszínen várta a lakosokat, ahol közel 500 fő vett részt. A szolnoki járási népegészségügyi
munkatársak is segítették a programot a szív és érrendszeri szűrővizsgálatok elvégzésével,
tanácsadással.



Martfűn októberben a lakosság részére egészségnapot tartottak, ahol több százan vettek részt
az eseményen. Az érdeklődők több témakörben hallhattak előadásokat. A helyszínen, az
egészség standon táplálkozási tanácsadással, BMI és testzsír méréssel, valamint dohányosoknak
CO méréssel álltunk rendelkezésre.



Az egészséges életmód témakörében előadásokat tartottunk több ízben a Szolnoki
egészségügyi szakiskola és a LIA Alapítványi Iskola tanulóinak. Itt az egészségügyi
alapismeretek, testi-lelki egészség, a betegségek megelőzése, az egészségfejlesztés,
közegészségügy, mint témakör szerepeltek.

5. Médiakapcsolat
A jó sajtó kapcsolat fenntartása érdekében rendszeresen történt egyeztetés a kormányhivatal
sajtóirodája és egészségfejlesztő munkatársunk között, hogy az aktualitásoknak megfelelően
médiaanyagokat állítsunk össze és ezáltal a területen a szakembereket, a lakosságot tájékoztassuk.
Esetenként sajtóanyagot állítottunk össze, melyet elküldtünk a helyi médiának, illetve feltettük a
kormányhivatali honlapra.

6. Pályázati programokon történő részvétel segítése



A Szolnoki Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) pályázatát szakmailag segítjük. Az iroda
a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv épületének földszintjén található, a programokban szorosan
együttműködünk.



Szakigazgatási Szervünk országosan egyedülálló megyeként megnyerte a Munkahelyi
egészségfejlesztés (TÁMOP 6.1.2 11/1-2012-1095) beadott pályázatot, mely az egészséges
életmód programjai köré épült fel.
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o Szeptembertől hetente munkahelyi testnevelés zajlott, szakember segítségével gerinc és
o
o
o
o
o

alakformáló torna, illetve kéthetente egy alkalommal zumba óra volt.
Sporteszközöket is beszereztünk, mint például, tornaszőnyeg, pingpong asztal,
kosárlabda palánk és labda, lengőteke, súlyzó, hullahopp karika, ugráló kötél.
Stressz-kezelő előadások, valamint 10 alkalommal klubfoglalkozás volt pszichiáter
végzettségű szakember irányításával.
Szerveztünk
gyalogtúrát,
egészségügyi
állapotfelmérést,
egészségnapot.
Elsősegélynyújtás témakörben előadást tartottunk a munkatársak részére.
Elkészítettük a munkahelyi egészségtervünket, melynek részét képezte a dolgozók
egészségi állapotának felmérése is.
A kormányhivatalok nyílt napja program hetében 5 napos interaktív kiállítást szerveztünk,
ahol a mozgás, energia egyensúly, táplálkozás és a legfőbb egészséges életmódot is
érintő témakörök szerepeltek.

7.4. A járási népegészségügyi intézetek egészségfejlesztési tevékenysége
A járási népegészségügyi intézetek munkatársai a lehetőségeikhez mérten részt vettek az
egészségfejlesztési eseményeken, programokon. A területen működő Kistérségi Egészségfejlesztési
Irodákkal (EFI) szorosan együttműködtek, sok esetben, közös szervezésben és lebonyolításban
zajlottak a programjaik.

o A Jászberényi Járási Hivatalhoz tartozó valamennyi szakigazgatási szervnél egészségi

o

o

o

állapotfelméréssel egybekötött előadás megtartására került sor, összesen négyszer. A "Hivatalok
Napja" alkalmából meghirdetett nyílt napon, a hivatali dolgozók és az ügyfelek számára
lehetőséget adtak munkatársaink vérnyomás-, testzsír mérésre és BMI számításra, illetve egyéni
tanácsadásra.
Tiszafüred Járásban a szakigazgatási szerveknek több alkalommal volt előadás a munkahelyi
egészségterv előnyeiről, az elköteleződésről. A témák között szerepelt az egészséges
táplálkozás, lelki egészségvédelem, mozgás fontossága. Az alkalmakon szűrővizsgálatok
végzése, életmód és rizikótényezők szűrése történt, önkitöltős tesztekkel. A karcagi járásban a
kollégákat is tájékoztattuk az egészségtervről, valamint kérdőíves felmérés is zajlott az életmódról.
A Mezőtúri Járási Népegészségügyi Intézet a lakosság egészségi állapotát mutató számokat,
korösszetételt figyelembe véve, valamint a magas számú hátrányos helyzetű lélekszámra
tekintettel tervezte programjait, célcsoportjait. Ezért kiemelt figyelem irányult az egészséges
táplálkozási szokások kialakítására, a rendszeres testmozgás, a személyi higiéne, a szájápolás, a
serdülőkor problémái, a szexualitás kérdései témakörökben megszervezett programokra. Az
előadások a mezőtúri Egészségfejlesztési Irodával szoros együttműködésben, közös
szervezésben és lebonyolításban zajlottak.
A Szolnoki Járási Népegészségügyi Intézet a munkahelyi egészségterv készítését indította
el. Az egészségterv fontosságáról, annak céljáról, összetevőiről a hivatalban 8 helyszínen 2
előadás zajlott. Az egészségterv keretében 5 alkalommal gyalogtúra, 2 alkalommal kulturális
program volt. Az egészséges életmód témában 3 hírlevél került szétosztásra a munkatársak
között. A megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság általános és középiskolás gyerekek számára
katasztrófavédelmi versenyt hirdetett, ahol részt vettek járási munkatársaink is, a kérdések
összeállításán túl a pontozásban és zsűrizésben is segítettek.

8. Környezeti tényezők
Az orvostudomány részét képező közegészségügy több szakterületből tevődik össze (település- és
környezet-egészségügy, kémiai biztonság, élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, gyermek- és
ifjúság-egészségügy), melyek a környezet egészségre hatást gyakorló tényezőit vizsgálják. A
felsoroltakon túlmenően a nemdohányzók védelmével foglalkozó teendőket is e tevékenységi körbe
soroljuk. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a 2013. évben elvégzett közegészségügyi
ellenőrzések száma mind a járási népegészségügyi intézetek, mind a népegészségügyi
szakigazgatási szerv vonatkozásában magas volt (5395), melynek 20%-a hatósági intézkedésekkel
zárult.
A beruházások megvalósításával (ivóvíz-minőségjavító program, hulladékgazdálkodási közszolgálati
engedélyezés, településrendezés, kiemelt jelentőségű beruházások, építésügyi engedélyezés stb.)
kapcsolatos hatósági eljárások száma ugyancsak jelentősnek bizonyult, mivel 2160 esetben került
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kiadásra szakmai állásfoglalás/vélemény. Az állampolgárok panaszbejelentéseit minden esetben
kivizsgálta hatóságunk, orvosolva a felmerült érdeksérelmet.
A vizsgált időszakban megyénk közegészségügyi helyzete stabilnak bizonyult, az ivóvíz és az
élelmiszer fogyasztásával összefüggésbe hozható megbetegedések nem voltak, a kémiai
biztonsággal kapcsolatos események nem fordultak elő.
A felsorolt szakterületeken említést érdemlő hatósági feladataink az alábbiak:

8.1. Környezet- és település-egészségügyi szakterület
8.1.1. Vízhigiéne, ivóvíz
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2013. évben 78 közüzemi vízellátó rendszer üzemelt. Az év
folyamán történt változás eredményeként egy települési vízmű (Tiszakürt-Bogaras) üzemeltetését a
szolgáltató megszüntette, helyette a lakosoknak az ivóvizet egy másik ivóvízellátó rendszerről
(Cserkeszőlő) biztosította.
Azokon a településrészeken, ahol a közüzemi vízellátás még nem biztosított, egyéb módon került sor
a vízellátásra (lajtos kocsi, üzemi vízmű). Az arzén, bór, fluorid határértékének megváltoztatása miatt
a lakosság egészségének megóvása érdekében több település esetében történt átmeneti ivóvízellátás
bevezetése.
A vízminőség alakulása megyénkben
Valamennyi közüzemi ivóvíz-szolgáltató az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés
rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően hatóságunkkal egyeztetett
vizsgálati program szerint az önellenőrző ivóvíz vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal
elvégeztette, negyedévente továbbítva az eredményeket részünkre. A korábbi évekhez hasonlóan a
településeken meghatározott ütemterv szerint a szolgáltatott ivóvíz hatósági ellenőrzése is
megtörtént.
Az adatok elektronikus úton történő gyűjtését, rendszerezését és továbbítását az országos
adatbázisba folyamatosan végeztük.
Az üzemeltetők kifogásolt vizsgálati eredménnyel kapcsolatos jelentési kötelezettségüknek nem
minden esetben tettek eleget, ezért több hatósági szankcióra is sor került (egy esetben egészségügyi
bírság, három esetben írásbeli figyelmeztetés).
A rendelkezésre álló önellenőrzői és hatósági adatok alapján a vízminőség megyénkben az elmúlt
évben az alábbiak szerint alakult:




A településeken szolgáltatott ivóvíz mikrobiológiai vízminőségi jellemzői közül határérték
túllépést leggyakrabban a magasabb telepszám és a Coliform baktériumok jelenléte okozott, a
„nem ivóvíz” minősítés Enterococcus és E. coli jelenléte miatt is előfordult.
Az indikátor kémiai vízminőségi jellemzők közül leggyakrabban ammónium, vas, mangán
esetében fordult elő határérték túllépés, míg „nem elfogadható” vízminőséget elsősorban a
magasabb arzén, nitrit és bór tartalom okozott.
Biológiai kifogásoltság elsősorban férgek, véglények jelenléte miatt alakult ki. A biológiai
vizsgálati eredmények a korábbi évekhez hasonlóan szintén nagy számban estek kifogás alá.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a vízminőségi problémák részben hálózati, úgynevezett másodlagos
eredetűek voltak. A jelenség egyik oka, hogy a megyénkben üzemelő ivóvíz hálózatokban sok helyen
a vezetékrendszer (azbesztcement) elöregedett. Ez előfordulhat azokon a településeken is, ahol
viszonylag korszerűnek tekinthető a vízműtelep. A vezetékrendszer karbantartását számos
településen megnehezíti a tolózárak rendkívül leromlott állapota, illetve hiánya. Jellemző
minőségromláshoz vezető ok a vízi létesítmények kapacitásához mérten kevés vízfelhasználás is. A
mikrobiológiai, biológiai problémák másik oka lehet, hogy a megye vízművei közül nem mind
rendelkezik folyamatos fertőtlenítést biztosító berendezéssel, illetve kiegészítő technológiával.
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A kémiai paraméterek közül a nitrit jelenléte a vízművet elhagyó és a hálózati vízben nem
természetes eredetű szennyeződés, hanem a szűrés során, illetve a hálózatban lejátszódó biokémiai
folyamat eredménye, másodlagos szennyeződés, ami elsősorban a nem megfelelő üzemelés és
műszaki, higiénés hiányosságokkal mutat szoros összefüggést. A nem kívánatos másodlagos
szennyeződés megelőzése, a határérték feletti nitrit előfordulás okainak feltárása és a megelőzést
szolgáló vízbiztonságot javító intézkedési terv kidolgozása a szolgáltató szervezet feladata.
Határérték feletti vízvizsgálati eredmény esetén az üzemeltetőt határozatban köteleztük a szükséges
intézkedések megtételére (pl. hálózaton jelentkező nitrit esetében átmeneti vízellátás, vízkezelő
technológia felülvizsgálata, hálózat mosatás-, fertőtlenítés, kontrollminta levétele). Az elvégzett
beavatkozásoknak köszönhetően az ismétlő mintavételezések eredményei a legtöbb esetben
megfelelőnek bizonyultak.
Az ivóvíz minőségével kapcsolatban kiadott határozatok száma az elmúlt évekhez képest jelentősen
megemelkedett (2010.-ben 37, 2011.-ben 62, 2012. évben 118, 2013. évben 205 db határozat került
kiadásra), ami egyértelműen a felvetődő problémákkal és hatóságunk (járási népegészségügyi
intézetek, NSZSZ) által azok mielőbbi megszüntetésére irányuló törekvéssel volt összefüggésben.
Valamennyi intézkedés kellő időben került kiadásra, ezáltal az ivóvíz minőséggel kapcsolatos
járványügyi esemény nem alakult ki. Az ivóvíz-szolgáltatók együttműködtek a végrehajtásban, ami
gyorsította a folyamatot, így a lakosság megfelelő minőségű vízzel történő ellátása biztosítva volt.
Az év során folyamatosan elvégzett hatósági ellenőrzések során súlyos közegészségügyi
hiányosságot nem észleltünk, a kisebb szabálytalanságokat az üzemeltetők a megadott határidőn
belül kiküszöbölték.
Kiemelt ivóvíz- minőségi problémák kezelése (arzén, bór, fluorid)
A határértékek módosítása kapcsán illetékességi területünkre vonatkozóan a közegészségügyi
intézkedések meghozatalához a Bizottság C (2012) 3686 számú döntése szerinti arzén, bór és fluorid
határértékeket meghaladó ivóvízzel ellátott településeken az országos szakmai irányító szerv
iránymutatása alapján jártunk el. A szolgáltatók nyilatkozata alapján az átmeneti ivóvíz ellátás
elrendelése arzén esetében 8 (Túrkeve, Mezőtúr, Kőtelek, Tiszasüly, Kuncsorba, Öcsöd, Tiszafüred Kócsújfalú, Tiszaszőlős), bór vonatkozásában 11 (Kunszentmárton, Kuncsorba, Cserkeszőlő,
Szelevény, Szelevény-Pálóczipuszta, Tiszakürt, Tiszainoka, Tiszakürt-Bogaras, Nagyrév,
Kunszentmárton-Kungyalu, Tiszafüred-Kócsújfalu, Nagyiván), fluorid tekintetében 3 (Tiszainoka,
Nagyrév, Tiszakürt) településen történt meg. Az átmeneti ivóvízellátás biztosítását lajtos kocsival,
zacskós víz osztásával, vezetékes vízvételi pontok kialakításával, valamint AsMet berendezés
beüzemelésével oldották meg.
Az átmeneti vízellátás végrehajtásának ellenőrzése az év során folyamatos volt, melyet
negyedévenkénti hatósági mintavételezések, valamint helyszíni ellenőrzések keretében végeztünk.
Átmeneti ivóvízellátás kapcsán végzett ellenőrzés eredményeként egy esetben eljárási bírság
kiszabására került sor.
Határérték feletti nitrit paraméter miatt elrendelt átmeneti vízellátás
A megye 13 településén (Tiszaföldvár, Fegyvernek, Kunmadaras, Portelek, Tiszaderzs, Tiszaszőlős,
Tiszasüly, Csataszög, Tiszavárkony, Tiszatenyő, Kuncsorba, Nagykörű) határértéket meghaladó
nitrit-koncentráció miatt 1-4 hét időintervallumban került sor ivóvíz osztásra a fokozottan
veszélyeztetett lakosságcsoport (1 év alatti csecsemők, várandós anyák) részére a
methaemoglobinaemia megbetegedés megelőzése céljából.
Nitrit határérték többszöri túllépése miatt nitrit monitoring elrendelésére került sor Tiszatenyő és
Tiszabő településen. Az átmeneti vízellátásban érintettek száma 116 fő (88 fő 1éven aluli gyermek, 28
fő terhes anya) volt.
Megyénkben a szolgáltató és a hatóság által időben megtett intézkedéseknek köszönhetően
methaemoglobinaemia vagy más ivóvízzel kapcsolatba hozható megbetegedés az előző évekhez
hasonlóan nem fordult elő.
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A fogyasztói panaszok száma/jellege és az arra megtett intézkedések
A lakossági panaszbejelentések elsősorban a víz érzékszervi (szín, szag, íz) elváltozásaira
vonatkoztak, melyek kivizsgálását hatóságunk valamennyi esetben elvégezte. A vízminőségi
kifogásoltság miatt hatósági intézkedés keretében fertőtlenítés, hálózatmosatás elrendelésére és
kontroll mintavétel előírására került sor. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
előírásai szerint a népegészségügyi hatósági eljárást megelőzően a felhasználó köteles panaszával
igazolható módon a víziközmű-szolgáltatóhoz fordulni, azonban ezen követelményt a bejelentők
általában nem ismerik.
A termelt és szolgáltatott ivóvizek megfelelő minőségének biztosításához, ezzel összefüggően az
ivóvízzel kapcsolatos megbetegedések megelőzéséhez a korábbi évekhez hasonlóan szükség van a
szolgáltatók és a hatóság szoros együttműködésére.

8.1.2. Vízhigiéne, fürdővíz
Medencés fürdők
Tárgyévben Jász-Nagykun-Szolnok megye illetékességi területén 68 töltő-üritő és 107 vízforgató
berendezéssel ellátott fürdőmedence üzemelt. A tavalyi évhez képest megnövekedett medenceszám
a megyénkben történő folyamatos fürdő fejlesztéseknek köszönhető, mely révén a szolgáltató a
lakosság részére egy korszerűbb, színvonalasabb, minden igényt kielégítő fürdő szolgáltatásait tudja
nyújtani. A hatóságunk részéről 2013. évben is valamennyi medencés közfürdő közegészségügyi
ellenőrzése és hatósági vízmintázása megtörtént. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján elmondható,
hogy a korábbi évekhez hasonlóan az üzemeltetők többsége a jogszabályi előírások és az
üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint működtette a strandfürdőket. A medencés fürdők
vízminőségének üzemeltetői ellenőrzését meghatározott mintavételi ütemterv szerint, akkreditált
laboratóriummal végeztették.
Megyénkben a strandszezon ideje alatt egy esetben fordult elő rendkívüli esemény. Az érintett
medencés fürdő beltéri strandmedencéjének hipó adagolója meghibásodott, mely miatt a
medencetérbe kerülő klór 3 gyermek rosszullétét idézte elő. A megbetegedéseket előidéző
közegészségügyi és kémiai biztonsági hiányosságok miatt bírság kiszabására került sor.
Az üzemeltetők az ellenőrzések során együttműködőek voltak, az előírt kötelezéseket végrehajtották,
a hiányosságokat pótolták.
Az ellenőrzések során feltárt, a fürdővíz minőségét veszélyeztethető kifogások és az egyéb
jogszabályi előírásokba ütköző szabálytalanságok az alábbiak voltak:





a hatósági és az önellenőrző vizsgálatok laboreredményeinek kifogásoltsága,
az üzemeltetési szabályzat felülvizsgálatának és módosításának elmaradása,
a burkolatok kifogásolt állapota, karbantartások elmaradása,
a fürdővíz megfelelő számú önellenőrző vizsgálatának hiánya, azaz az üzemeltetői
felügyelet folyamatosságának mellőzése.

A feltárt szabálytalanságok megszüntetésére a hatósági intézkedések minden esetben megtörténtek
(határozat, végzés stb.), a kiszabott bírságok összege 90.000,-Ft volt, mely a tavalyi évhez viszonyítva
csökkent.
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A korábbi évekhez hasonlóan a mikrobiológiai kifogások jellemzően a töltő-ürítő rendszerű
medencéknél jelentkeztek. A hatósági mintáknál a kifogásoltság nagyobb arányú volt, mint az
önellenőrzői minták esetében, aminek az lehetett az oka, hogy a hatósági mintavételezéseket minden
esetben a lehető legnagyobb terhelés idején végeztük.
A vízforgató berendezéssel üzemelő medencék esetében a folyamatos fertőtlenítőszer adagolás miatt
a bakteriológiai kifogásoltság kevésbé jellemző.
Az elmúlt évben a vízforgatásos medencék vizének kémiai kifogásoltságai mind az önellenőrzői, mind
a hatósági mintázások során a nem megfelelő THM és pH értékek miatt jelentkeztek. A medencés
fürdővizek szakmai felügyeletét ellátó járási népegészségügyi intézetek a víz minőségének
helyreállításhoz szükséges intézkedések elrendelésére határozatot adtak ki. A megfelelő üzemeltetői
beavatkozásnak köszönhetően a kifogásolt paramétereket sikerült határérték alá csökkenteni. A fenti
eredmények ismeretében megállapítható, hogy az üzemeltetőnek a vegyszerek adagolásának
beállítására, a műszerek állapotának folyamatos kontrollálására nagyobb figyelmet kell fordítania.
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Természetes fürdők
A tavalyi évhez hasonlóan illetékességi területünkön 3 db természetes fürdő üzemelt (Tiszafüred
szabad strand, Abádszalók Tisza-tó strand, Tiszapüspöki szabad strand). A szezon ideje alatt tartós
fürdési tilalom elrendelésére nem került sor, rövidtávú szennyezési esemény nem fordult elő. A
természetes fürdőhelyeken a fürdési szezon előtt és alatt az önellenőrzői vízvizsgálatok megtörténtek,
melyek eredményei megfelelő minősítésűek lettek. A hatósági vízvizsgálatok szintén kifogástalan
eredménnyel zárultak.
A szabad strandok üzemeltetése alatt intézkedést igénylő közegészségügyi szabálytalanság nem
merült fel.

8.1.3. Vízhigiéne, művese állomások vízkezelése
A megyénkben működő mindkét művese állomás (Szolnok, Karcag) hatósági ellenőrzését elvégeztük,
a helyszíni szemle során közegészségügyi szabálytalanságot nem tapasztaltunk. Az ellenőrzést
szúrópróbaszerű hatósági vízmintavételezéssel egészítettük ki, melynek eredményei Szolnok
esetében megfelelőnek bizonyultak, Karcag esetében viszont mikroszkópos biológiai kifogásoltság
merült fel. A kifogásoltságra az üzemeltető a szükséges intézkedéseket megtette, a kontroll
vízvizsgálat eredménye megfelelő volt.
Az üzemeltetők az előírt önellenőrző vízvizsgálati kötelezettségüknek eleget tettek, a vízkezelési
technológia egyes pontjainál (aktív szénszűrő, vízlágyító) csupán elvétve fordult elő mikrobiológiai
kifogásoltság, melyre a szükséges intézkedéseket (teljes rendszer soron kívüli fertőtlenítése, kontroll
mintavétel) megtették. A helyszíni szemle tapasztalatai, valamint a laborvizsgálati eredmények
ismeretében megállapítható, hogy az üzemeltetők a szolgáltatást a higiénés előírások fokozott
betartása mellett végzik.

8.1.4. Levegő higiéne
Aerobiológiai hálózat működése
Korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a pollen csapdát az NSZSZ üzemeltette. 2013. év 12 - 44. hét
közötti időszakában heti gyakorisággal történt a pollengyűjtő dob felszállítása az OKI Aerobiológiai
Hálózathoz leolvasás céljából. Az eredményeket hetente elektronikus úton továbbítottuk az illetékes
szakembereknek, tájékoztatva őket az aktuális pollenszennyeződésről.

8.1.5. Nemdohányzók védelme
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény előírásai alapján 2013. év során 1705 egységben 2010
hatósági ellenőrzést végeztünk.
Az ellenőrzések során tapasztaltakat minden esetben egy erre a célra létrehozott országos
„Jegyzőkönyv kitöltő a Nemdohányzók védelméről szóló Törvény betartásának ellenőrzéséről”
elnevezésű nyilvántartó programban kellett rögzíteni, melyben nyomon követhetőek a nemdohányzók
védelmében végzett ellenőrzések és az intézkedések is.
Megyénkben az ellenőrzések egészségügyi szolgáltatóknál, közforgalmú intézményekben, közösségi
közlekedési
eszközökön,
közoktatási,
gyermekjóléti,
gyermekvédelmi
intézményekben,
közterületeken, munkahelyeken, pszichiátriai intézetben, szállodákban, szórakoztató, vendéglátóipari
egységekben történtek.
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A felsorolt helyeken történt ellenőrzések számbeli megoszlását az alábbi 74.ábra mutatja:
74. ábra

Saját ábra

Az ellenőrzések alkalmával a népegészségügyi hatóság részéről a feltárt szabálytalanságok
megszüntetésére jogi személy esetén 9, természetes személy esetén 40, más hatóság (rendőrség)
általi jelentés esetén 7 intézkedésre került sor, melyek jellemzően egészségvédelmi bírság
kiszabásával zárultak (összesen 220. 000,-Ft).

8.2. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi szakterület
8.2.1. Táplálkozás-egészségügyi vizsgálatok
Táplálkozás-egészségügyi vizsgálatok
Megyénkben az elmúlt évben 74 közétkeztetési egység (óvoda, általános iskola, középiskola, szociális
otthon, bentlakásos intézmény) táplálkozás-egészségügyi helyzetének vizsgálata történt, melynek
eredményei korcsoportonkénti bontásban az alábbiak:
1-3 éves korcsoport
Megyénkben a bölcsődés korosztályú gyermekek körében táplálkozás-egészségügyi vizsgálatok
végzésére 2013. évben nem került sor.
4-6 éves korcsoport (4797 fő)
Vizsgálatok száma: 20 db
A főzőkonyhákon jellemzően több korcsoport számára is biztosítanak étkeztetést, azonban a
korcsoportonkénti anyagkiszabat nem minden egységben állt rendelkezésre.
Az étlap tervezésekor tápanyagszámítást nem, vagy csak alkalmanként végeznek. A változatosságot,
idényszerűséget, valamint az ajánlásban előírtakat igyekeznek figyelembe venni, de a nyersanyagnorma jelentősen befolyásolja az étlap összeállítását.
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Az étlap a szülők által is jól látható helyen került kifüggesztésre, de azon a tápanyag-, energiatartalom
nem minden esetben került feltüntetésre, az allergén összetevőkkel, a diétás étkeztetéssel
kapcsolatos információk szintén hiányoztak.
Az étkeztetési tevékenység felülvizsgálata önellenőrzés keretében nem valósult meg, a főzőkonyhák
többségében nincs számítógép, illetve ahol van, ott az idő és a személyi feltétel hiányára való
hivatkozással nem mindig használták a tápanyagszámító programot. A receptúra és a nyersanyagkiszabat csak részben feleltek meg az ajánlásnak: a receptúra nem mindenhol tartalmazza a
technológiai leírást, egyes alapanyagok tekintetében nem a tisztított nyersanyag mennyisége
szerepelt.
Húsz élelmezési nap főétkezéseire biztosított leves-, hús-, főzelék- és köretféleségeinek és ezek
szolgáltatási gyakoriságának vizsgálata során néhány óvoda változatossági mutatója nem érte el az
előírt értéket.
Az ételek energia-, zsír- és sótartalma valamennyi esetben meghaladta az ajánlott értékeket, a
hozzáadott cukor energia % szintén magasabb volt az ajánlás szerinti értéknél.
A naponta biztosítandó élelmiszerek közül a tej, tejtermék esetében a napi egyenletes, megfelelő
szintű bevitel nem mindig valósult meg. Zöldség, gyümölcs minden nap biztosított, de ezen belül
annak mennyisége nem érte el az ajánlás által előírt értéket. A teljes kiőrlésű gabonaalapú
élelmiszerek biztosítása tekintetében csak néhány óvoda a kivétel, ahol fehér kenyér egyáltalán nem
szerepelt az étlapon. Hal, halból készült ételek, savanyított tejtermékek, 50% feletti gyümölcslevek
szintén hiányoztak az étlapról.
A kerülendő, nem javasolt élelmiszerek közül a leveskockák, ételízesítők napi rendszerességgel
felhasználásra kerültek. Hasonló kedvezőtlen arány volt tapasztalható a finom pékáru, bő olajban sült
ételek, száraztészta, mogyorókrém esetében is.
7-14 éves korcsoport (7482 fő)
Vizsgálatok száma: 33 db
A receptúrával és a nyersanyag-kiszabattal, valamint az étlappal kapcsolatos észrevételek
megegyeznek az óvodás korosztálynál leírtakkal. A konyhák többségében a tápanyagok közül a
szénhidrát mennyisége többnyire 30%-kal meghaladta az ajánlott mennyiséget. A só felhasználásnál
mindenhol meglehetősen magas értékek voltak. A napi étrendek átlagos kalciumtartalma alacsony
volt, legtöbb intézményben az ajánlott értéknek még az 50%-át sem érte el. A zöldségek gyümölcsök
mennyiségét tekintve a 10 nap alatt átlagosan négyszer kaptak a gyermekek az ajánlottnak megfelelő
mennyiségben. Az étrend nem elég változatos, két héten belül egyes ételféleségek többször is
megismétlődtek. Köretek közül a száraztészta előfordulása volt a leggyakoribb (volt olyan főzőkonyha,
ahol a 10 nap alatt 7 alkalommal is szerepelt az étlapon). A kényelmi termékek, valamint az állati
zsiradékok felhasználása továbbra is jellemző.
15-18 éves korcsoport (399 fő)
Vizsgálatok száma: 6 db
Az étlapon a tápanyag-, energiatartalom nem volt feltüntetve, az allergén összetevőkkel, a diétás
étkeztetéssel kapcsolatos információk szintén hiányoztak. A 10 élelmezési nap nyersanyag-kiszabatai
alapján készült tápanyagszámítás eredményeit összegezve megállapítható, hogy az ételek energia-,
zsír- és szénhidráttartalma a vizsgált intézmények többségénél meghaladta az ajánlott értékeket. A
vizsgált napi étrendeket magas só-, és alacsony kalciumtartalom jellemezte. A tej- és tejtermékek,
gyümölcsök aránya is jóval alatta maradt az ajánlásban szereplő értékeknek. Teljes kiőrlésű lisztből
készült termékek, halételek egyáltalán nem szerepeltek az étlap kínálatán. Ugyanakkor bő olajban sült
ételek, köretként használt száraztészta és rizs, hús és húskészítmények felhasználása az ajánlottnál
gyakrabban szerepeltek.
19-69 éves korcsoport (597 fő)
Vizsgálatok száma: 8 db
Általában az egyéb korcsoportoktól csak „létszámilag” különül el, az étrend, a receptúra, a kiszabat
ugyanaz, ezért a tapasztalatok az előző korcsoportoknál jelzettekkel megegyeznek.
Az állati eredetű zsiradék, az ételízesítők, levesporok használata néhány esettől eltekintve bevált
gyakorlat a konyhákon. A naponta felhasznált só és cukor mennyiség mindenhol magasabb a napi
szükséglethez képest. A tej és a savanyított tejtermékek esetében a táplálkozási ajánlások szerinti
mennyiségnek mindösszesen 50%-a szerepel az étlapon, a teljes kiőrlésű gabonaalapú élelmiszerek,
halételek, friss zöldség és gyümölcsfélék többnyire hiányoznak az étlapról. A konyhák többségénél a
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száraztészta, rizs- és burgonyaköret előfordulási aránya 2-3-szorosa a táplálkozási szakemberek által
ajánlottnak.

70 év felettiek korcsoport (542 fő)
Vizsgálatok száma: 7 db
Az ajánlás szerinti ellenőrzés alkalmával az étkeztetést biztosítók részéről többször felmerült, hogy
nem hagyhatók figyelmen kívül az idősek étkezési szokásai, ebből adódóan előfordulnak olyan
igények, melyek nem az egészséges táplálkozást veszik alapul. Főleg a nem javasolt, magas
zsírtartamú élelmiszerek (zsír, húskészítmények, tejtermékek) felhasználásának gyakorisága terén
ütközött az ajánlás és a fogyasztói igények. A kívánalmak ez irányú teljesítése, illetve nem teljesítése
problémát okoz a bentlakásos intézményekben, ahol életvitelszerűen élnek a gondozottak.
A vizsgált konyhák többségében a számított energiatartalom meghaladta az ajánlott értéket,
jellemzően magas volt a napi étrend zsírenergia %-a, valamint a só- és cukortartalma is. A 30% feletti
zsírtartalmú húsok, húskészítmények, száraztészta, bő olajban készült ételek is gyakoribbak az
ajánlottnál. A napközbeni folyadékpótlásra jellemzően teát biztosítottak, mely az étrend hozzáadott
cukortartalmát kedvezőtlenül növelte. Az ételkészítés során a magas sótartalmú kényelmi termékek
felhasználása mellett jellemző volt az ételízesítő és só együttes alkalmazása is.
Tej és savanyított tejtermékek, friss zöldség és gyümölcsfélék mennyisége azonban elmaradt az
ajánlásban javasoltaktól.
Összegezve: Valamennyi korosztály tekintetében elmondható, hogy a nyersanyag-kiszabat tartalma
több esetben nem volt összhangban az étlap adataival, a receptúra és az adagolási útmutató
hiányzott, a diétás étel készítéséhez - a fekvőbeteg-ellátó intézmények kivételével – több intézmény
esetében dietetikus nem biztosított. Kisebb településeken a diétás szakács, ill. dietetikus alkalmazása
a jövőben is rendkívül nagy gondot okozhat. Az étkeztetési tevékenység felülvizsgálata önellenőrzés
keretében nem valósult meg, sok konyhában nincs számítógép, illetve ahol biztosított, ott az idő és a
személyi feltétel hiányára való hivatkozással nem mindig használták a tápanyagszámító programot.
A jelenleg érvényben lévő előírások szerint a közétkeztetésben – különös tekintettel az egészségügyi,
szociális és gyermekintézményekre – az élettani szükségleteknek megfelelő minőségű és tápértékű
étkezést kell biztosítani. Ezt a célt 2013. évben szolgálta az országos tiszti főorvos által kiadott
táplálkozás-egészségügyi ajánlása, a gyakorlati megvalósításban pedig iránymutatóak voltak azok a
programok, amelyek a népegészségügyi és gasztronómiai szakemberek együttműködésén alapultak.
Erre példa a Mintamenza program, melynek megvalósításától és széles körű bevezetésétől a tudatos
szemléletmód kialakulása és az egészségi mutatók javulása várható.
Mintamenza Program megyénkben
A Mintamenza Program 3 konyhaüzem részvételével indult, a későbbiekben még 3 közétkeztető
csatlakozott ezen népegészségügyi jelentőséggel bíró kezdeményezéshez. A Program célja a
közétkeztetésbe bevont nyersanyagok körének bővítése, új ételsorok kialakítása, egészséges
alapanyagok alkalmazása, a helyi kistermelők, vállalkozások által termelt és előállított nyersanyagok
bevonása, az étkezési kultúra, a közétkeztetés tárgyi feltételeinek javítása a közétkeztetés valamennyi
szereplőjének részvételével.
A program által biztosított étkeztetésben részt vevő gyermekek létszáma: 4570 fő.
Illetékességi területünkön a programhoz csatlakozott konyhák az alábbiak:
- Iskola Konyha 5000 Szolnok, Gorkij út 47.
- Iskola Konyha 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22.
- Füredi Hableány Bt. 5350 Tiszafüred, Fő út 8.
- ESSEN Gyermekétkeztetési Kft. 5300 Karcag, Varró út 1.
- EURO Kft. 5300 Karcag, Széchenyi sgt. 52.
- MB Vagyonkezelő Kft. 5000 Szolnok, Kőrősi út 43.sz.
A felnőttkori szokásokat a gyermekkori hatások és minták határozzák meg, jelentősen befolyásolva a
későbbi egészségmagatartást, azon belül az étkezési kultúrát. A Mintamenza Program lehetőséget
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biztosít arra, hogy az otthoni, esetlegesen nem megfelelő táplálkozási szokásokat is ellensúlyozó, az
életkori szükségleteket kielégítő közétkeztetés valósuljon meg.
Fontos megemlíteni, hogy a program bevezetésével kapcsolatos teendők nem minősülnek hatósági
tevékenységnek, a hangsúly egyértelműen a segítő-támogató közreműködésen és a koordinációs
feladatok ellátásán van. A koordinációt a népegészségügyi szakfeladatokat végző munkatársak
biztosítják, segítve egyúttal a közétkeztetők munkáját.
Iskolai büfék és automaták árukínálatának felmérő vizsgálata
2013. évben az óvodai és iskolai közétkeztetés táplálkozás-egészségügyi vizsgálata keretében sor
került az általános- és középiskolai büfék árukínálatának felmérésére is. A 2008. évi felméréssel
összevetve az édességeket, csokoládét árusító büfék aránya nem változott. Sajnos csökkent a friss és
az aszalt gyümölcsöt, teljes kiőrlésű kenyérből készült szendvicset és tejet árusító büfék aránya. Az
árukínálatban mintegy 70:30 százalékos arányban a magas cukor-, sótartalmú, üres kalóriákat
tartalmazó ételek-italok szerepeltek. Egyetlen kedvező változásnak az energiaitalt árusító büfék
csökkenése tekinthető.
Fentieket figyelembe véve szükségesnek tartjuk az iskolai büfék árukínálatának szabályozását oly
módon, hogy csak az egészséges táplálkozást segítő élelmiszerek legyenek árusíthatók.

8.2.2. Étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási igényeket kielégítő
élelmiszerek
- Étrend-kiegészítők hatósági ellenőrzése során a termékek forgalmazásának körülményeit, ill. a
jelölés jogszabály által előírt megfelelőségét vizsgáltuk, melynek alkalmával 3 termék esetében (címke
hiba, notifikáció hiánya) áttételre került sor a forgalmazó székhelye szerinti illetékes hatóság részére.
2013. március 18-22. közötti időszakban a jogerős határozattal kitiltott étrend-kiegészítők
akcióellenőrzésében vettünk részt, mely során tiltott termékek forgalmazását illetékességi területünkön
nem tapasztaltuk. Egy esetben a Weight Loss Forte étrend-kiegészítő internetes forgalmazásával
kapcsolatos közérdekű bejelentést vizsgáltuk ki, melyet további kivizsgálás céljából a jogutód cég
székhelye szerinti illetékes hatóságnak áttettünk. Potencia-fokozás céljából forgalmazott étrendkiegészítő készítmények forgalmazásának célzott ellenőrzésére 2013. július 01 – december 31. közötti
időszakban került sor, intézkedést igénylő hiányosságok nem merültek fel. Négy termék esetében
szintetikus gyógyszer-hatóanyag tartalomra vonatkozó laboratóriumi vizsgálat történt, a minták
megfelelő minősítést kaptak.
- Különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek ellenőrzése során vizsgáltuk az anyatejhelyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek jelölésének és tápanyag-összetételének megfelelőségét
laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészítve. A megmintázott termékek laborvizsgálati eredménye
megfelelő minősítést kapott.
A testtömeg-csökkentés céljára előállított élelmiszerek fogyás mértékére való tiltott utalás
ellenőrzésére 2013. október 01 - december 31. közötti időszakban került sor, a vizsgálat során
közegészségügyi hiányosságok nem merültek fel.
Munkatervi feladat kapcsán szúrópróbaszerű laboratóriumi vizsgálattal egybekötötten ellenőriztük a
fiatalok körében egyre népszerűbb energiaital koffein és taurin mennyiségét, valamint az élelmiszerek
transzzsírsav (TFA) tartalmát. A laboratóriumi eredmények alapján a mintázott élelmiszerek a
jogszabály által előírt határértékeknek megfeleltek.

8.2.3. Kozmetikumok
Kiemelt munkatervi feladataink között szerepelt a hajfestékek, valamint a fogfehérítő szerek
laboratóriumi vizsgálattal egybekötött hatósági ellenőrzése. Megyénk illetékességi területén az érintett
termékek vizsgálatára 64 kereskedelmi egységben került sor, melynek során intézkedést igénylő
közegészségügyi hiányosságokat nem tártunk fel. A mintázott készítmény laboratóriumi vizsgálata
megfelelő minősítéssel zárult
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8.2.4. Élelmiszer eredetű megbetegedések
2013. évben megyénkben az élelmezés-egészségügyi helyzet stabil volt. Élelmiszer eredetű
megbetegedés bejelentésére 2 esetben került sor, mindkét csoportos (5-től 29 főig terjedő létszám)
megbetegedés a magánháztartásokban fordult elő.
Az élelmiszer eredetű megbetegedés kialakulása a konyhai higiénés szabályok betartásának
mellőzésére, valamint személyi higiénés mulasztásokra volt visszavezethető.
A vendéglátás/közétkeztetés egységeiben feltárt élelmiszer-biztonsági szabálytalanságok miatt
történő szankcionálás nem a népegészségügyi hatóság hatáskörébe tartozik.

8.3. Kémiai biztonság
Jász-Nagykun-Szolnok megye illetékességi területén 2013. évben összesen 750 kémiai biztonsági
ellenőrzést tartottunk 737 egységben. Az ellenőrzések a vegyi anyag/keverék gyártók, forgalmazók,
importálók és a veszélyes anyagokat/keverékeket felhasználók széles körére terjedtek ki. A tapasztalt
hiányosságok megszüntetésére 13 esetben végzés, 5 esetben rendelkező határozat formájában
történt intézkedés, valamint 300 000 Ft kémiai terhelési bírság, illetve 37 440 Ft eljárási költség lett
kiszabva. Az elrendelt kötelezettségek teljesítését minden esetben utóellenőriztük.
Az év folyamán veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel történő tevékenység végzése kapcsán
848 új bejelentés érkezett a járási népegészségügyi intézetekhez az OSZIR-KBIR rendszeren
keresztül, mely a kémia biztonsági szakterületekkel kapcsolatos adatokat és információkat tartalmazó
informatikai program.
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (továbbiakban: OTH) által kiadott úgynevezett RAPEX riasztások
során dimetil-fumarát (DMF) tartalmú termékek (pl.: cipők, táskák, pénztárcák) forgalmazását
vizsgáltuk, mely anyag már nagyon kis koncentrációban is allergizáló és érzékenyítő hatású lehet,
kiterjedt, nehezen kezelhető ekcémát okozhat. Az OTH által elrendelt 3 alkalommal 99 ellenőrzést
folytattunk le, de a termékek veszélyességére való tekintettel a járási népegészségügyi intézetek
munkatársai ezen felül is végeztek 112 ellenőrzést. A helyszíni szemlék során határérték feletti DMFet tartalmazó termékeket nem találtunk, ezért hatósági intézkedésre sem került sor. A vizsgált
egységekben a munkatársak minden esetben tájékoztatást adtak a DMF-el kezelt termék veszélyeiről.
Akcióellenőrzés keretében korlátozás alá eső anyag – kadmium – jelenlétét vizsgáltuk PVC, festék és
forrasztófém gyártó, importáló és első forgalomba hozó egységeknél, mely kapcsán 5 db termék
hatósági mintavételezése is megtörtént. Ezen vizsgálatok a kadmium élettani hatására való tekintettel
voltak fontosak, mivel a kadmium 5%-ban szívódik fel a belekből, majd a vesében felhalmozódva
annak károsodásához és fehérjevizeléshez vezet. A kadmium a csontokat is károsítja, mivel azokból
„kihajtja” a kalciumot, ezzel azok károsodását (ritkulását) okozva.
Fentieken túlmenően az alábbi kiemelt munkatervi feladatokat hajtottuk végre:
- biocid hatóanyagot tartalmazó készítmények ellenőrzése;
- CMR anyagok REACH szerinti regisztrációs kötelezettség megtételének ellenőrzése;
- CLP rendelet hatálya alá tartózó anyagok ellenőrzése;
- mérgezési esetbejelentések figyelemmel kísérése;
- PIC rendelet szerinti bejelentési és előzetes tájékoztatási kötelezettség vizsgálata;
- a biztonsági adatlapok ellenőrzése.
Az év során a már említett OSZIR-KBIR rendszerben folyamatosan nyomon követtük a mérgezési
esetbejelentések megtörténtét, mely a megyénk területén történt abuzus, foglalkozási, véletlen,
öngyilkossági és egyéb jellegű mérgezési esetekkel kapcsolatosak.
2012. évhez hasonlóan 2013. év során is több alkalommal részt vettünk a megye illetékességi
területén társhatóságokkal (katasztrófavédelem, tűzoltóság, munkavédelem) közösen szervezett
Supervisori ellenőrzéseken, melyek során nagy- és középvállalkozások (gyártók, forgalmazók) átfogó
vizsgálatára került sor.
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A kémiai biztonsági szakterülettel kapcsolatos ellenőrzések tapasztalatai szerint a vizsgált
egységekben hiányosságok még mindig előfordulnak, melyek közül a leggyakoribbak: a veszélyes
anyagokkal/keverékekkel végzett
tevékenység
bejelentésének
elmulasztása,
a
kémiai
kockázatbecslés hiánya vagy tartalmi kifogásolhatósága, jogszabályi előírásoknak nem megfelelő
címkével ellátott termékek forgalmazása. Tekintettel arra, hogy az Európai Uniós jogszabályok
nehezen nyomon követhetők, folyamatosan változó és eltérő időben életbe lépő határidőkhöz kötött
kötelezettségeket rögzítenek, ezért a fokozatosság elvét szemmel tartva és ügyfélbarát magatartást
tanúsítva igyekszünk a változásokról a helyszínen és az ügyfélfogadás idejében hozzánk forduló
ügyfeleket felvilágosítani, valamint hiányosság esetén első alkalommal a figyelmeztetés lehetőségével
és nem a bírság kiszabásával élni.
A kémai biztonsági szakterületen dolgozó munkatársak 3 szakirányú továbbképzésen vehettek részt,
melyből kettő Debrecenben (REACH-CLP és biocid témában), egy pedig Budapesten került
megrendezésre. A továbbképzéseken elhangzott aktuális jogszabályi változások, valamint a
pontonként végigvezetett esettanulmányok gyakorló feladatai nagy segítséget nyújtottak a hatóság
szakembereinek.

8.4. Gyermek- és ifjúság-egészségügyi szakterület
Az elmúlt évben az óvodák közegészségügyi körülményeinek országos felmérését végeztük el, az
illetékességi területünkön működő valamennyi (170 óvoda) érintett oktatási intézményében.
A hatósági ellenőrzés során tapasztalt leggyakoribb hiányosságok az alábbiak:
 tetőszerkezeti problémák miatt több óvoda beázik/dohosodik,
 a beltéri falak állapota (penészedés) és a padozat résmenetessége több intézményben
kifogásolható volt,
 a szociális helyiségek általános higiénés állapota nem felelt meg a követelményeknek,
 az udvari homokozók használaton kívüli óvásáról és éves homokcseréjéről nem
gondoskodtak,
 esetenként az udvari játékok balesetveszélyesek voltak.
A kifogásoltságok megszüntetésére felhívtuk a fenntartók figyelmét, az utóellenőrzések során
megállapítást nyert, hogy a kifogásolt állapotok rendezéséről a fenntartók anyagi lehetőségeihez
mérten gondoskodtak.
A fentieken túlmenően a gyermek- és oktatási intézmények valamennyi fennmaradó egységtípusában
végeztünk közegészségügyi ellenőrzéseket. Az általános és középiskolák esetében egyre jobban
megfigyelhető az anyagi okokra visszavezethető felújítási, karbantartási munkák elmaradása. Főként
az épületek külső állagában látható a folyamatos romlás. A pályázat útján történő felújítások száma is
csökkent, mely megállapítást alátámasztja az, hogy 2013. évben a szakterületen belül építészeti
tervegyeztetések, ill. a kiadott építési engedélyek száma jelentős mértékben lecsökkent.
Megjegyzendő, hogy a hatósági ellenőrzések kapcsán nem a hiányosságok szankcionálása, hanem a
gyermekek egészséges testi-lelki fejlődéséhez szükséges objektív feltételek megteremtése és a
közegészségügyi biztonság fenntartása a cél, melynek érdekében a fenntartókkal közös döntés
születik a problémák megoldásának lehetőségeiről.
Tárgyévben megyénkben 37 ifjúsági tábor működését regisztráltuk, 7 esetben a bejelentési
kötelezettség megszegése miatt figyelmeztető végzés kiadására került sor. A táborok megnyitását
követően végzett közegészségügyi ellenőrzések alkalmával intézkedést igénylő közegészségügyi
szabálytalanság feltárására nem került sor.
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9. Egészségügyi ellátás
Az egészségügyi ellátás a lakosság egészségi állapotát befolyásoló egyik meghatározó tényező,
ezáltal az ország gazdasági fejlődésének is egyik döntő eleme.
Az egészségügyről szóló törvény szerint az egészségügyi ellátások rendszere az eltérő egészségi
állapotú egyének differenciált ellátását szolgáló, a munkamegosztás és a fokozatosság elvén alapuló
intézményrendszerre épül, melyben az egyén egészségi állapotának összes jellemzője együttesen
határozza meg a szükséges ellátási szintet.
A progresszív ellátás elve az egészségügyi ellátás valamennyi szintjén érvényesül, mely az
egészségügyi ellátás egymásra épülő, feladatmegosztáson alapuló, kötelezően, piramisszerűen
hierarchizált kapcsolatrendszerét és ennek szabályrendszerét jelenti, ahol minden betegnek az ellátási
igényének megfelelő szinten hozzá kell jutnia a megfelelő ellátáshoz.
A progresszív betegellátás célja az ellátórendszer eltérő kompetenciájú hierarchizálása, melyben:
 Az ellátórendszer szereplői eltérő kompetenciával és eltérő elvárás-rendszerrel
(minimumfeltételek) rendelkeznek.
 A legáltalánosabb (legalacsonyabb kompetenciájú) ellátó helyek találhatók a legnagyobb
számban, és elhelyezkedésük lakosság közeli, melyek igénybevétele közvetlen, azaz nem
kötött beutalóhoz. (alapellátás)
 Az alacsony kompetenciájú ellátók a kompetenciájukat meghaladó eseteket továbbküldik az
ellátórendszer specializált egységeihez, és ezek igénybevétele jellemzően már beutalóhoz
kötött. (járóbeteg- és a fekvőbeteg szakellátás)
 Az ellátó-szintek specializációja fordítottan arányos a kompetenciával, azaz az egyre
speciálisabb ellátásokat, egyre kevesebb szolgáltató nyújtja.
Az egészségügyi ellátórendszer az alapellátás, a járóbeteg- és a fekvőbeteg szakellátás különböző
progresszivitási szintű szakterületeinek működésével hivatott biztosítani a lakosság gyógyítómegelőző ellátását.

9.1. Alapellátás
Az alapellátás általános megfogalmazás szerint az a lakosság-közeli ellátási forma, amely az
általánosan igénybe vett „alap” (és nem szak) ellátásokat biztosítja. Az alapellátás hosszú távú,
folyamatos, személyes kapcsolaton alapuló, a lakosság által nemre, korra és a betegség természetére
tekintet nélkül, a lakos által
 közvetlenül,
 a lakóhely-közelben (lehetőleg lakóhelyén),
 egyenlő eséllyel igénybe vehető,
 behatárolt szakmai kompetenciájú gyógyító ellátások,
 és egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott prevenciós, rehabilitációs és gondozó jellegű
ellátások összessége.
Az egészségügyről szóló törvény szerint az alapellátást a helyi önkormányzatoknak kötelező
feladatként az alábbi területeken kell biztosítani:
 háziorvosi-,
 házi gyermekorvosi-,
 fogorvosi-,
 alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti-,


védőnői- és iskola-egészségügyi ellátás.

Jász-Nagykun-Szolnok megye 78 településén 386 594 személy alapellátásáról kell gondoskodni. A
megye lakosságának korcsoportonkénti megoszlását a 75. ábra szemlélteti (következő oldal)
2013. évben megyénkben az alapellátást 871 szolgálat biztosította, melyből 83% az
egészségbiztosítási pénztár által finanszírozott szolgáltatást nyújtott. E szolgáltatók számának az
ellátandó feladat szerinti megoszlását a 76. ábra mutatja be a következő oldalon.
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Megoldásra váró problémák az alapellátásban:
2013. évben a megyében működő közfinanszírozott alapellátási feladatot ellátó szolgálatok közül
kiemelve:
 a 272 háziorvosi (felnőtt, gyermek és vegyes) praxisból 20 (7,4 %),
 a 102 fogorvosi praxisból 10 (9,8 %), illetve
 a 213 védőnői státuszból 37 (17,4 %)
betöltetlen, melyekben az ellátás általában helyettesítéssel megoldott.
75. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megye lakosságának korcsoportonkénti megoszlása
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76. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megye alapellátásának szerkezete járásonként az
ellátandó feladat és az ellátást nyújtó szolgáltatók száma szerint 2013. évben
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77. ábra

Jász-Nagykun-Szolnok megye közfinanszírozott alapellátásának személyi
feltétele 2013. évben
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Jász-Nagykun-Szolnok megye lakosságának alapellátási helyzetének javítása érdekében megoldásra
váró legfőbb probléma az ellátás személyi feltételrendszerének biztosítása, mely nemcsak
megyénkben, hanem az ország egész területén évről-évre egyre fokozódó ellátási gondokat okoz.
2013. évben a betöltetlen álláshelyek területi elhelyezkedése szakmák szerint:
 A 10 tartósan betöltetlen vegyes háziorvosi (felnőtt+gyermek) praxis tekintetében:
Szászberek, Tiszajenő, Zagyvarékas, Tiszatenyő, Bánhalma, Tiszaörs, Tiszabő, Mezőhék,
Szelevény és Csépa


A 6 tartósan betöltetlen felnőtt háziorvosi praxis tekintetében:
Fegyvernek, Jászladány, Kunmadaras (2 praxis), Tiszafüred és Túrkeve



Az 4 tartósan betöltetlen házi gyermekorvosi praxis tekintetében:
Fegyvernek, Jászberény, Karcag és Tiszafüred
Fenti háziorvosi körzetek évek óta betöltetlenek, a lakosság biztonságos és folyamatos
ellátásának biztosítása állandó helyettesítéssel történik.
A háziorvosi rendszer működését a romló feltételrendszer mellett stagnálás jellemzi. A
rendszer fenntarthatóságának kockázatát vetítik előre: a finanszírozási nehézségek, az
elöregedő humán kapacitás és az emelkedő betöltetlen praxisszám. A felnőtt és vegyes
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háziorvosi ellátás személyi feltételének biztosításában fő probléma, hogy a kisebb
települések ellátását biztosító háziorvosok közel 50 %-nak életkora 55 év feletti, illetve
kevés az új belépő a rendszerbe. Az elkövetkezendő években a körülmények változatlansága
mellett e probléma halmozott jelentkezésével kell számolni, mely már nem csak helyi szintű,
hanem országos intervenciót fog igényelni. A magyar orvosok körében a háziorvosok életkor
szerinti megoszlását a 78. ábra szemlélteti.
78. ábra

Magyarországon dolgozó orvosok körében a háziorvosok életkor
szerinti megoszlása

71 év felett

2846

61-70

308

6959

51-60

1632

9226

41-50

2544

7407

31-40

1418

6145

30 év alatt

610

1758
0%

10%

20%

30%
orvosok

40%

50%

86
60%

70%

80%

90%

100%

háziorvosok

Adatforrás: KSH és OEP



A 10 tartósan betöltetlen fogorvosi praxis tekintetében:
Szászberek, Tiszavárkony, Vezseny-Tiszajenő, Kunmadaras, Tiszaderzs, Tiszabő,
Kunhegyes, Túrkeve, Öcsöd, Tiszakürt
2 fogorvosi praxishoz tartozó településeken (Szelevény, Csépa, Tiszainoka, Nagyrév) az
ellátás még helyettesítéssel sem megoldott.



A 35 tartósan betöltetlen területi védőnői körzet tekintetében:
Rákóczifalva, Szolnok (2 státusz), Tiszavárkony, Tiszasüly, Kengyel, Zagyvarékas,
Szászberek, Fegyvernek (3 státusz), Tiszabő, Karcag (2 státusz), Tiszafüred (3 státusz),
Tiszaszőlős, Tiszaroff, Tiszabura, Tiszagyenda, Mezőtúr (2 státusz), Mezőhék, Mesterszállás,
Kunszentmárton, Szelevény, Tiszakürt, Tiszaföldvár (2 státusz),, Jánoshida, Jászapáti (2
státusz), Jászberény és Jászladány
A védőnői ellátásban legáltalánosabb probléma a személyi feltétel hiánya. A tartósan
betöltetlen területi védőnői státuszok évek – évtizedek óta állandó helyettesítéssel vannak
ellátva.
Különös gondot jelent az igen alacsony létszámú körzetekben az ellátás személyi feltételének
biztosítása. Az önkormányzatok e feladatellátás érdekében általában nem kívánnak
szomszédos településsel társulni, azonban így az alacsony finanszírozás egy teljes állású
védőnő alkalmazását már nem teszi lehetővé, ezért általában a problémát helyettesítéssel
oldják meg. A területen a helyettesítések megszervezésénél további gondot jelentenek a rossz
közlekedési viszonyok, mivel a kisebb települések tömegközlekedéssel nehezen közelíthetőek
meg, a saját gépjármű használatát, pedig az önkormányzatok esetlegesen, és minimális
összeggel tudják csak támogatni.
A tartósan betöltetlen védőnői státuszok helyettesítéssel történő biztosítása az ellátandók
körét igen hátrányosan érinti, mivel nem csak a helyettesített körzetben, hanem a főállású
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körzetben is kevesebb idő jut a gondozottakra. A helyettesítő védőnők saját, heti 40 órában
ellátott körzetük mellett a helyettesített területen plusz heti 20 órát dolgoznak.
A többlet terhek csökkentése mellett az üres státuszok maximális betöltetésének legfőbb
szakmai indoka az ellátandó lakosság hozzáférési esélyegyenlőségének biztosítása a védőnői
ellátás területén is.


A 2 tartósan betöltetlen iskola védőnői körzet tekintetében:
Karcag, Jászberény
2013. évben az egyeztetett éves munkatervek segítségével az iskolákban a védőnők több
egészségnevelési programot tudtak megvalósítani és több egészségnevelési órát tartani.
Az egyre csökkenő gyermekszám és az iskolák integrációjának következtében az ellátandó
iskola-egészségügyi feladat is csökkent. A kisebb településeken általában minimális
létszámmal már csak az alsó tagozatos diákok oktatása folyik, illetve itt az óvodákba is egyre
kevesebb gyermek jár.



Alapellátási (háziorvosi és fogorvosi) ügyelet működése:
2013. évben megyénkben a folyamatos háziorvosi ellátás 2 összevont háziorvosi- és 13
központi ügyeleti szolgáltat működése útján biztosított.
Az ügyeleti ellátásban, hasonlóan a háziorvosi ellátáshoz, egyre nagyobb problémát jelent a
fokozódó orvoshiány. Egyre kevesebb az ügyeletet vállaló orvos, ami az állandó
helyettesítések és az igen magas napi betegforgalom által túlterhelt háziorvosok részéről
érthető. Az ügyeleti szolgáltatók legtöbbször csak területen kívüli orvosok bevonásával tudják
biztosítani e feladat ellátását, mely azonban a szakmai irányítás és az adminisztratív
hiányosságok (pl. halottvizsgálati bizonyítvány nem megfelelő kitöltése) miatt számtalan
esetben okoz problémát.
Évek óta gondot jelent a megye lakossága részére legalább heti pihenőnapokon,
munkaszüneti- és ünnepnapokon a fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítása, így a
Törökszentmiklósi- (kivéve Törökszentmiklós), Karcagi-, Tiszafüredi-, Kunhegyesi-, Mezőtúri-,
Kunszentmártoni- (kivéve: Cibakháza), Jászberényi- (kivéve: Jászberény) Jászapáti (kivéve:
Jánoshida, Alattyán) járás településein, valamint Martfűn élő személyek részére nem
biztosított fogorvosi ügyeleti ellátás.
Megyénk sajátosan alacsony népsűrűsége miatt rendszeresen visszatérő problémát jelent,
hogy az ügyeleti szolgálatok kizárólag a normatív finanszírozásból fenntarthatatlanok. Az
ellátásért felelős önkormányzatok önkéntes társulásai keretében működtetett egészségügyi
szolgáltatások többlet finanszírozási terheit az egyébként is súlyos anyagi gondokkal küzdő
kistelepülések pedig nem mindig képesek viselni, mely valós kockázati tényezőt jelent a
lakosság biztonságos és folyamatos ellátásának garantálása szempontjából.



Mozgó Szakorvosi Szolgálatok működése:
Megyénk számos településén nincs házi gyermekorvosi praxis, sőt egyes településeken az
orvoshiány megoldásaként a már meglévő gyermekkörzeteket is összevonták a felnőtt
ellátással, így az itt élő gyermekek mindennapi ellátását a felnőtt lakosságot is ellátó
háziorvos biztosítja. E vegyes (felnőtt+gyermek) ellátást nyújtó háziorvosok szakmai munkáját
hívatott segíteni a Mozgó Szakorvosi Szolgálatok működése. Ez egy olyan speciális
szakorvosi ellátást jelent, mely nem fix telephelyen működik, hanem egy-egy terület
lakosságát úgy látja el, hogy a hozzá tartozó kistelepüléseken felváltva ("körforgásos"
jelleggel) tart szakrendelést. Ez a magyar sajátosságként is említhető ellátási forma
elsősorban az anya és csecsemővédelem területén terjedt el.
Gyermekgyógyász Szakorvosi Szolgálat 2013. évben nem volt biztosítva: Tiszapüspöki,
Örményes,
Kuncsorba,
Tiszatenyő,
Tiszabő,
Tiszabura,
Alattyán,
Jásztelek,
Jászfelsőszentgyörgy,
Pusztamonostor,
Jászalsószentgyörgy
és
Jászboldogháza
településeken.
2005. évig a Jászság valamennyi vegyes háziorvosi ellátásban részesülő településén
biztosított volt Gyermekgyógyász Szakorvosi Szolgálat. 2006. évtől azonban már csak négy
településen működött tovább (Jászjákóhalma, Jászdózsa, Jászszentandrás, Jászkisér), mely
feladatot havonta egyszer egy Jászapátiról átjáró házi gyermekorvos látja el. Jászágó és
Jánoshida települések gyermekgyógyász szakorvosokkal kötöttek szerződést a
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feladatellátásra, akik kéthetente tartanak gyermekgyógyászati szakrendelést az érintett
településeken.
A Jászságban Mozgó Szülész-nőgyógyász Szakorvosi Szolgálat sem működik az utóbbi
években, mivel a feladatot ellátó Szent Erzsébet Kórház szakember hiányra hivatkozva
megszüntette a szolgáltatás nyújtását, bár e térség 15 kisebb településén is lenne rá igény.
Az orvos személyéhez fűződő és vagyoni értéket képviselő háziorvosi, fogorvosi praxisok
elidegenítése igen nehézkes a jelenlegi gazdasági nehézségek és az alapellátás kedvezőtlen,
kevésbé vonzó finanszírozási feltételei miatt, ezért sajnos az orvosok sok esetben nyugdíj korhatár
felett is kénytelenek folytatni tevékenységüket. Ez az előnytelen helyzet a praxisok teljes
elértéktelenedéséhez vezet.
A megye területén működő alapellátási szolgálatoknak is helyet adó, leginkább önkormányzati
tulajdonban lévő épületek jelentős részében továbbra sem megoldott az épületek teljes körű
akadálymentesítése. Az önkormányzatok forráshiányra hivatkozva nem tudták/tudják elvégeztetni az
épületek átalakítását. Az érintett önkormányzatok/egészségügyi szolgáltatók elsősorban pályázati
források bevonásával próbálkoznak megvalósítani a jelentős beruházást igénylő projekteket.

9.2. Otthoni szakápolás, hospice ellátás
Az alapellátás köréből kiemelendő a szakápolási szolgáltatók által nyújtott otthoni szakápolási és
hospice ellátás.
Az otthoni szakápolás a beteg otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosa rendelésére,
szakképzett ápoló által végzett tevékenység. Cél, hogy a beteg otthoni környezetben, személyre
szabottan, humánus és szakszerű ápolásban részesüljön.
Az otthoni szakápolás abban az esetben vehető igénybe, ha a beteg egészségi állapota – orvosi
végzettséghez nem kötött – komplex kórházi ápolást igényelne, de azt helyettesíteni lehet az otthoni
szakápolás körében nyújtható ellátásokból összeállított kezeléssel.
Az otthoni hospice ellátás olyan ellátási forma, melynek célja a gyógyíthatatlan - elsősorban végső
stádiumba került daganatos megbetegedésben szenvedő - betegek fájdalmainak és egyéb kínzó
tüneteinek megszüntetése vagy csökkentése, a betegek életminőségének javítása, a családtagok,
gyászolók támogatása. Megyénk területén ez egy kevésbé elterjedt ellátási forma, bár a lakosság
részéről természetes igényként jelentkezik ennek az igénybe vétele is.
2013. évben Jász-Nagykun-Szolnok megyében az otthoni szakápolási feladatot és a hospice ellátást
végző szolgálatok száma, illetve ellátási területe 2012. évhez képest nem változott. (Lásd: 78. ábra)
Az otthonápolási szolgálatok területi lefedettsége teljes körű, melynek keretén belül tevékenykedő
szakdolgozók gyógytorna és fizikoterápia szolgáltatást is nyújtanak a lakosság számára. A
szolgáltatók működése folyamatos, több vizitet is el tudnának látni, de azok finanszírozható számát
kormányrendelet határozza meg.

9.3. Járóbeteg szakellátás
Az általános járóbeteg szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása,
vagy a beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű
egészségügyi ellátást, valamint a fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a
folyamatos szakorvosi gondozást jelenti.
Az általános járóbeteg-szakellátás mellett a betegségek gyakorisága alapján biztosítani kell speciális
diagnosztikai és terápiás háttérrel működő speciális járóbeteg-szakellátást. Ez olyan betegségek
ellátására szervezett egészségügyi ellátás, amely különleges szaktudást, illetve speciális anyagi,
tárgyi és szakmai felkészültséget igényel.
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Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint járóbeteg szakellátásban 138 szakmára/szaktevékenységre
adható járóbeteg-szakellátási kapacitás, illetve köthető finanszírozási szerződés az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral.
2013. évben Jász-Nagykun-Szolnok megye lakosságának járóbeteg szakellátását 756 szolgálat
biztosította, mely szolgáltatók finanszírozás szerinti megoszlását az 79. ábra szemlélteti:
79. ábra

Jász-Nagykun-Szolnok megye járóbeteg szakellátóinak finanszírozás
szerinti megoszlása 2013. évben (n= 756)
közfinanszírozott:

23%

nem
közfinanszírozott:

77%

Saját ábra

A járóbeteg szakellátás körében az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál lekötött 7133 óra/hó
kapacitás 2013. évi megoszlását a 80. ábra mutatja be:
80. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megyében a járóbeteg szakellátás körében lekötött
kapacitás megoszlása 2013. évben

nem szakorvosi:
1618 óra/hó
23%

szakorvosi:
5515 óra/hó
77%

Saját ábra

A közfinanszírozott járóbeteg szakellátó szolgáltatók többségének hatósági felügyeletét és
engedélyezési jogkörét, illetve valamennyi közfinanszírozott ellátó tekintetében a kapacitás és az
ellátási terület meghatározását az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal (továbbiakban: OTH) látja
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el, így hatóságunk részéről ennek az ellátási szintnek a helyzetértékelése kizárólag az OTH által
rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján készült.
A nem közfinanszírozott (magán) járóbeteg szakellátók évről-évre egyre növekvő számban jelennek
meg az egészségügyi szolgáltatások színterén. A közszolgáltatók akár több hónapos előjegyzés
alapján tudják csak biztosítani a betegek ellátását, minek hatására az egészségügyi szolgáltatások
piacán növekszik az igény a szolgáltatások közvetlen vásárlása iránt. A magán szolgáltatók iránti
kereslet indukálta kínálatnövekedés egyrészt hiánypótló funkciót tölt be, másrészt azonban az orvosok
jövedelem kiegészítését is lehetővé teszi.
Megoldásra váró problémák
Járóbeteg szakrendelések igénybevételére döntő többségében a kórházi ellátáshoz integrált
rendelőintézetekben, illetve a járási központokban van lehetőség. A lakosság túlnyomó többsége
számára ez jelentős terhet jelent, mivel minden esetben (akár közfinanszírozott, akár
magánrendelésre szeretnének eljutni) utazni kell, sokszor teljes napokat eltöltenek a különböző
vizsgálatokon való részvétel miatt, mely nem csak anyagi (többlet kiadás, munkabér kiesés,
szabadságnapok elvesztése), hanem jelentős fizikai és pszichés megterhelést is okoz az ellátást
igénybevevő részére.
A lakosság jobb ellátást szolgáló változások
Kisújszálláson 2012. év végén került átadásra a fürdőgyógyászati ellátásoknak és a helyi szakorvosi
ellátásoknak (fizioterápia, belgyógyászat, ultrahang-diagnosztika) is helyet adó Kumánia Gyógyfürdő.

9.4. Fekvőbeteg szakellátás
A fekvőbeteg szakellátás a betegek fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett legmagasabb
szintű ellátási formája. A finanszírozás módja szerint, illetve ennek megfelelően az ellátás célja és
jellege alapján megkülönböztethetünk aktív és krónikus fekvőbeteg szakellátást.
A fekvőbeteg ellátó szolgáltatók hatósági felügyelete, működésük engedélyezése, valamint
kapacitásuk és ellátási területük meghatározása az OTH feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenység.
2013. évben Jász-Nagykun-Szolnok megye lakosságának fekvőbeteg-ellátását 6 állami tulajdonba
került egészségügyi intézmény biztosította, melyek közül 1 intézményben kizárólag szakápolási
ellátást végeztek. (81. ábra)
81. ábra
Jász-Nagykun-Szolnok megye fekvőbeteg szakellátó
intézményeinek ágyszám megoszlása az ellátás típusa szerint
2013. évben
Kunhegyesi Szakorvosi
és Ápolási Intézet
MÁV Kórház és
Rendelőintézet
Mezőtúri Kórház és
Rendelőintézet

Kátai Gábor Kórház

32

88

181

54

78

247

Jászberényi Szent
Erzsébet Kórház

204

170

Hetényi Géza KórházRendelőintézet

112

1002
Aktív ágyszám

241
Krónikus ágyszám

Saját ábra
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2013. évben Jász-Nagykun-Szolnok megye lakosságának aktív és krónikus fekvőbeteg ellátásához a
2 419 ágy állt rendelkezésre a 82. ábra szerinti megoszlásban:
82. ábra

Jász-Nagykun-Szolnok megye fekvőbeteg ellátó intézményeinek
összesített ágyszáma és az ágyak aránya az ellátás típusa szerint
2013. évben
175

12

417
1534

276

16

Aktív ellátás
Rehabilitáció

Sürgősségi ellátás
Ápolási szakfeladat

Krónikus ellátás
Nappali ellátás

Saját ábra

Az aktív fekvőbeteg ellátást is nyújtó szakellátó intézményekben foglalkoztatott szakdolgozók
képzettség szerinti megoszlását a 83. ábra mutatja be:
83. ábra

Jász-Nagykun-Szolnok megye fekvőbeteg szakellátó
intézményeinek személyi feltétele
1200

1156

Orv osok
Ebből szakorv os
Szakdolgozók
Ebből ápolást v égző szakdolgozó

1000

800

608
600

352

387

400

237
196
200

47 46

228

214

160
43 41

140 122
12 11

32

107
29

0
Hetényi Géza
KórházRendelőintézet

Jászberényi
Szent Erzsébet
Kórház

Kátai Gábor
Kórház

Mezőtúri Kórház MÁV Kórház és
és
Rendelőintézet
Rendelőintézet

Saját ábra
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A lakosság jobb fekvőbeteg szakellátását szolgáló beruházások:
- Struktúraváltoztatás
a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Hetényi
Géza
KórházRendelőintézetben TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010
- Struktúraváltás támogatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza KórházRendelőintézetben és a MÁV Kórház és Rendelőintézetben TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0035
- Nukleáris Medicina Osztály kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza
Kórház-Rendelőintézetben TIOP-2.2.6-12/1A-2013-0008
- A Perinatális Intenzív Centrum műszaki fejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi
Géza Kórház-Rendelőintézetben TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0014
- A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet szolnoki kistérségi
egészségfejlesztési programja TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0050
- Szakorvosi, rezidens és menedzsment képzés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza
Kórház-Rendelőintézetben TÁMOP-6.2.2/A-11/1-2012-0078
- TÁMOP-6. 1. 2/13/1-2 pályázattal összefüggő többletkapacitások előzetes befogadásáról
szóló 1876/2013. (XI. 28.) Kormány határozattal hozott döntés miatt 4 egészségügyi
szolgáltatónál (JNK-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kátai Gábor
Kórház, Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet, Jászberényi Szent Erzsébet Kórház) indult
közigazgatási hatósági eljárás egyéni és csoportos dohányzás leszokás támogatása
tárgyában.

9.5. Mentés, betegszállítás
Az egészségügyről szóló törvény szerint a mentés az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló
betegnek a feltalálási helyén, mentésre feljogosított szervezet által végzett sürgősségi ellátása, illetve
az ehhez szükség szerint kapcsolódóan – az egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas –
legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállítása, valamint a szállítás közben végzett
ellátása.
2013. évben Jász-Nagykun-Szolnok megye területén a folyamatos és biztonságos mentési
tevékenységet 14 mentőállomásról 116 mentőgépjárművel, 16 kiemelt mentőgépjárművel és 32
rohamkocsival végezték az erre engedéllyel rendelkező szolgáltatók.
Az egészségügyről szóló törvény szerint a betegszállítás célja, hogy az orvos rendelése alapján
biztosítsa az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést abban a – mentőápolói felügyeletet nem
igénylő – esetben, ha az egészségügyi ellátás elérhetősége másként nem biztosítható.
Megyénkben 6 egészségügyi szolgáltató végez betegszállítást. A megye összlakosságra 11 db
ülőbeteg- és 13 db fekvőbeteg-szállító gépjármű jut (egy járműre átlagosan 16 097 fő). A gépjárművek
átlag életkora 6 év.
A mentési és betegszállítási tevékenységek hatósági felügyelete, engedélyezése -a járóbeteg és a
fekvőbeteg szakellátáshoz hasonlóan- szintén az OTH hatáskörébe tartozó feladat.
Megoldásra váró problémák
A megye területén betegszállítást végző egészségügyi szolgáltató tevékenységével kapcsolatban
panaszbejelentés elenyésző számban fordult elő. A lakosság részéről legtöbbször a betegszállítási
tevékenységgel kapcsolatban a szolgáltatók átmeneti túlterheltsége, illetve a nem megfelelő
koordinálása következtében megnövekedett várakozási idő merült fel kifogásként. A szállítási
feladatok pontatlanságát, esetleges elmaradását legtöbb esetben a kapacitáshiány okozza. Több
esetben fordult elő -többnyire háziorvosok részéről- indokolatlan szállítási feladat megrendelése, mely
akár az indokolt feladatokat is háttérbe szoríthatja.
Az Országos Mentőszolgálat Észak-alföldi Regionális Mentőszervezete a megyei betegszállítási
tevékenységgel kapcsolatos észrevételeket, problémákat juttatott el az OTH részére (pl. szállítási
feladatok pontatlansága, elmaradása, együttműködés hiánya, stb.) Az OMSZ észrevételeit, valamint a
közérdekű bejelentéseket figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi rendelkezések -a betegszállításról
szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet- maradéktalan betartására hívta fel az OTH valamennyi, a
megyében működő betegszállító szolgáltató figyelmét.
A Szolnok megyei betegszállító szolgáltatók kapacitásainak felülvizsgálata indokolt, különösen a
jászsági területet érintően. Az OTH álláspontja szerint figyelembe kellene venni a megye sajátos
földrajzi elhelyezkedését, illetve a nagyobb megterhelést jelentő megyén kívüli (Hajdú-Bihar megye,
Bács-Kiskun megye, Budapest) egészségügyi intézménybe történő szállítási feladatokat.
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9.6. Gyógyszerellátás
2013. évben Jász-Nagykun-Szolnok megye gyógyszerellátásának helyzete kiegyensúlyozottnak
mondható. A gyógyszertárak és a gyógyszerforgalmazó helyek számában jelentős változás nem
történt. Nagyobb településeken, ahol már működik közforgalmú gyógyszertár nincs lehetőség új
gyógyszertár létesítésére.
2013. évben a lakosság közvetlen gyógyszerellátása az alábbi 7 településen nem volt megoldott:
 Csataszög (330 fő),
 Hunyadfalva (190 fő),
 Jászágó (735 fő),
 Jászivány (398 fő),
 Tiszabő (1985 fő),
 Tiszaderzs (1165 fő) és
 Tomajmonostora (704 fő).
4500 fő lakosságszám alatti településen jogszabály szerint a hatóságnak nincs pályázat kiírási
kötelezettsége. A gyógyszerészek részéről sem tapasztalható érdeklődés fenti települések iránt, mivel
alacsony a lakosságszám, illetve távol vannak azoktól a gyógyszertáraktól, amelyek esetleg
fiókgyógyszertárat nyitnának.
2013. évben megyénkben 148 gyógyszerellátó hely működött a 84. ábra szerinti megoszlásban.
84. ábra

Gyógyszerellátó helyek számának 2013. évi megoszlása
28
3

5
16

96

Közforgalmú gyógyszertár

Fiók gyógyszertár

Orvosi kézi gyógyszertár

Intézeti gyógyszertár

Gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazó

Adatforrás: OTH

2013. évben a települést egyedül ellátó közforgalmú gyógyszertárak (22), illetve fiókgyógyszertárat
működtető közforgalmú gyógyszertárak (28) közül 10-en részesültek működési célú állami
támogatásban.
A nyitvatartási idő tekintetében 2013. évben lényeges változás nem történt, a gyógyszertárak
igyekeznek elsősorban a háziorvosok rendelési idejéhez igazodni.
Különösen a kisebb településeken működő gyógyszertárak esetében jellemző, hogy a romló
gazdasági környezetben a készletek minimalizálására kényszerülnek, melynek következtében
számtalan esetben előfordul, hogy a kiváltandó gyógyszerért a betegnek vissza kell térnie egy későbbi
időpontban. Kötelezően készleten tartandó gyógyszer továbbra is csak a Tetanus toxoid injekció.
2013. évben a megyében 4 településen volt teljes, 24 órát lefedő gyógyszertári ügyelet/készenlét.
(Szolnok és Jászberény ügyelet, Törökszentmiklós ügyelet és készenlét, Tiszafüred készenlét). Vidéki
településeken csak néhány esetben fordult elő, hogy méltányolható indok alapján az ügyelet
készenlétté változott, illetve a készenlétet megszűntették.
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A megyeszékhelyen biztosított a 24 órás gyógyszerhez jutási lehetőség, azonban a lakosság
számára még mindig nehézséget okoz a váltott ügyelet. Az ügyelet naponta más patikában 20 órakor,
vasárnap pedig 19 órakor kezdődik, ünnepnapokon 8 órától a másnap reggeli nyitásig, vagy ügyeletig
tart.
Gyógyszertárakkal kapcsolatos panaszügy ritkán jut el a gyógyszerészetet felügyelő hatósághoz
(OTH). A betegek/vásárlók gyakran türelmetlenek, nehezen értik meg, hogy minden gyógyszer nem
tartható korlátlan mennyiségben készleten, vényköteles gyógyszer nem adható ki vény nélkül, vagy a
csökkent ártámogatás mértéke miatt megemelkedett a beteg által fizetendő térítés összege.

9.7. Hatósági aktivitás

9.7.1. Egészségügyi szolgáltatók szakfelügyelete és engedélyezési eljárása
Az egészségügyi törvény szerint az egészségügyi szolgáltatások minőségét és minőségfejlesztését a
szakfelügyeletet gyakorló szervezet minőségbiztosítási, minőségfejlesztési és ellenőrzési rendszere
biztosítja. Célja, hogy az ellátás során érvényesüljenek a jogszabályban foglalt vagy egyéb szakmai
szabályok, így különösen a tudomány mindenkori állását tükröző és bizonyítékokon alapuló szakmai
irányelvek, ezek hiányában a módszertani útmutatókban közzétett szabályok, a szakmai irányelvek
vagy módszertani útmutatók hiányában a széles körben elfogadott szakirodalomban közzétett
szakmai követelmények.
A szakfelügyelet az állami szerepvállalás kinyilvánítása az egészségügyi szolgáltatások
megfelelőségével kapcsolatban, melyet az egészségügyi államigazgatási szerv révén gyakorol.
2013. év első felében megyénkben működő egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletét 12 megyei és
17 kistérségi szakfelügyelő főorvos, valamint 7 szakfelügyelő védőnő és 4 szakfelügyelő ápolónő
biztosította.
2013. év második felétől jogszabályi változás következtében átalakult a szakfelügyelet rendszere,
miszerint az egészségügyi szolgáltatók hatósági felügyeletét (jogszabályi előírásoknak megfelelő
működés ellenőrzése) a működési engedélyezésre jogosult hatóság (OTH, járási népegészségügyi
intézet) országos névjegyzékbe vett, esetileg megbízott szakfelügyelők közreműködésével látja el,
míg az ellátás minőségértékelése és a szolgáltatók minőségfejlesztési feladatok koordinálása a
GYEMSZI feladata lett.
Szakfelügyelet alatt tehát a szakmai előírások, protokollok érvényesülésének hatósági ellenőrzését
értjük, melynek során a szakfelügyelő a megbízása szerinti egészségügyi szolgáltatónál vizsgálja:
 az egészségügyi jogszabályok rendelkezéseinek végrehajtását,
 a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét,
 az egyedi panaszok érdemi kivizsgálásával kapcsolatban:
o a megelőzés, a kórismézés, a gyógyítás, az ápolás, a gondozás, a rehabilitáció
és az orvosi szakvéleményezés szakszerűségét, eredményességét,
o a szakmai irányelvek, protokollok és módszertani levelek előírásainak
végrehajtását, teljesülését.
Az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet szerint az alapellátó- és nem fekvőbeteg ellátóhoz integrált
járóbeteg szakellátó szolgáltatók ellenőrzése és engedélyezése a Járási Népegészségügyi
Intézetek feladata. A fekvőbeteg-szakellátást, mentést, betegszállítást, vérellátást,
haemodialízist és sejt- és szövetbanki, biobanki, valamint intézeten kívüli szülészeti és
újszülött-ellátási tevékenységet végző szolgáltatók pedig az OTH hatáskörébe tartoznak, melyből
egyértelműen következik, hogy a népegészségügyi szakigazgatási szerv jogköre nem terjed ki e
szolgáltatók hatósági ellenőrzésére és engedélyezésére. Fentiekre tekintettel a 11. ábra 2013. évi
hatósági aktivitásra vonatkozó adatai kizárólag a járási intézetek által szolgáltatott jelentéseken
alapulnak (85. ábra).
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85. ábra

Hatósági aktivitás 2013. évben
Ellenőrzés

800
700

Intézkedés

729

Megelőző hatósági tev ékenység

662

Panasz

600

505
500

419
376

400

317

300
200
100

5

20

36

1

1

0

0

Alapellátás

Járóbeteg szakellátás

Bentlakásos szociális
intézmények

Saját ábra

9.8. Családvédelmi Szolgálatok működtetése
A Népegészségügyi Szakigazgatás Szerv keretein belül működő Családvédelmi Szolgálatokat
(CSVSZ) a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény hozta létre, a családtervezési
ismeretek terjesztése, a magzat védelme és az abortuszok számának csökkentése érdekében. A
magzat védelme és a terhesség-megszakítás megelőzése összetett társadalmi-gazdasági feladat és
felelősség, amelyben kiemelt szerepe van a szülőknek, a családnak.
Az állami CSVSZ-ek 1993. január 2-án kezdték meg működésüket az ÁNTSZ kerületi/városi
intézeteinek keretében. A Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000.
(XII. 23.) Korm. rendelet lehetőséget teremt működési engedély birtokában az állami kereteken kívüli
CSVSZ tanácsadás folytatására is (pl. civil, egyházi szervezeteknek).
A tanácsadások igénybevétele ingyenes, szabadon választható, azaz lakóhelytől függetlenül
bármelyik CSVSZ-t fel lehet keresni. Az igénybevevők egyenlő eséllyel történő hozzáférésének
biztosítása érdekében az OTH szabályozta a CSVSZ-ek működését, így a várakozási idő elkerülése
és a megfelelő tanácsadási idő biztosítása érdekében (min. 40 perc) a CSVSZ-ek előjegyzés alapján
működnek, időpontot telefonon lehet kérni.
A CSVSZ védőnő feladata az oktatási intézményen kívüli családtervezési ismeretek terjesztése, a
válsághelyzetben lévő várandós anyák segítése, támogatása, illetve a terhesség-megszakítás előtti és
utáni magzatvédelmi tanácsadás biztosítása.
2013. évben megyénkben a CSVSZ feladatokat 4 speciális képzettséggel és napi CSVSZ gyakorlattal
rendelkező, kormányzati szolgálati jogviszonyban álló védőnő látta el.
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A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Családvédelmi Szolgálat (CSVSZ) 2013. évi tevékenységével
kapcsolatos legfontosabb mutatók ismertetése
„A” (első)

„B” (második)

tanácsadáson

tanácsadáson

megjelentek

megjelentek

száma - fő

száma - fő

Megszakított

Megtartott

A terhesség

terhességek

terhességek

megszakítás

száma - fő

%-os aránya

leggyakoribb indokai

-

2233

1832

1754

rossz anyagi
helyzet

3,3

-

munkanélküliség

-

párkapcsolati
problémák

9.9. Lakossági szűrővizsgálatokkal kapcsolatos feladatok
2013. évben népegészségügyi szakigazgatási szerv megyei vezető védőnője szakmai felügyelete
mellett az emlő- és méhnyak szűrővizsgálatok szervezése és lebonyolítása az alábbiak szerint zajlott:
megyénkben (lásd táblázat és 86. ábra).

34 666

Kiküldött meghívók száma

22 573

Első körben hívott nők száma

705

Kézbesíthetetlen levelek száma

11 858

Megjelentek száma
Megjelenési arány

52,5%

(Első körben hívott nők számához viszonyítva)
Megjelenési arány
(Kiküldött meghívók számához viszonyítva,

34,9%

kézbesíthetetlen levelek levonásával)
A megjelentek száma korcsoportok szerint
(megoszlás az összes megjelent arányában)
45-49 évesek –

2695 22,7%

50-54 évesek –

2393 20,2%

55-59 évesek –

3404 28,7%

60-65 évesek –

3366 28,4%

Tisztázó vizsgálatra visszahívottak száma

540 (4,6%)

(a megjelentek arányában)
Visszahívásra megjelentek száma

544 (100 %)

80

86. ábra

A Magyar Köztársaság Kormánya által 2001-ben jóváhagyott népegészségügyi program célul tűzte ki
a lakossági szűrővizsgálatok kialakítását és kiterjesztését. Ennek keretében az egészségügyi
kormányzat olyan intézkedéseket léptetett hatályba, amelyek eredményeképpen a korszerű
szűrővizsgálatok lehetősége elérhetővé vált az életkor alapján leginkább veszélyeztetett népesség
számára, és biztosította a szűrővizsgálattal felfedezett betegek kivizsgálásához és kezeléséhez
szükséges hátteret is az egészségügyi ellátórendszer keretein belül. Ezektől az intézkedésektől a
leggyakoribb, a népesség egészségi állapotát leginkább meghatározó betegségek: a szív- és
érrendszer betegségei, valamint a daganatos betegségek által okozott halálozás csökkentése várható.
A szív- és érrendszer betegségeit a kialakulásukban főszerepet játszó magas vérnyomás szűrése és
gondozása útján kívánja megfékezni, mely feladat a háziorvosi tevékenység körében oldható meg. A
szájüregi daganatok korai felismerése a fogorvosok feladata. A célbetegségek között három olyan
daganatos megbetegedés szerepel, melyek korai felismerése érdekében indokolt ezen betegségek
veszélyének leginkább kitett személyek név szerinti behívásán alapuló szervezett lakossági
szűrőprogramot működtetni. Ezek a következők:

Emlőszűrés – a 45 és 65 év közötti nők mammográfiás vizsgálata,

Méhnyakszűrés – a 25 és 65 év közötti nők sejtvizsgálattal (citológia) egybekötött
nőgyógyászati vizsgálata,
Az 50-70 év közötti férfiak és nők számára vastagbélszűrés a székletbeli rejtett vér laboratóriumi
kimutatása útján

10. Szükséges tennivalók
Járványügyi terület


A kiemelkedően jó megyei átoltottsági eredmény további megőrzése a kötelező védőoltások
tekintetében, melynek segítségével számos fertőző betegség megelőzhető/megszüntethető.



A térítésmentesen biztosított influenza elleni védőoltás felhasználási arányának javítása a
rizikócsoportokban.



A tetvességi helyzet javításához elengedhetetlen a jogszabályban előírt szűrővizsgálatok
hiánytalan elvégzése és a tetvesnek talált gyermekek szoros nyomon követése, illetve szükség
szerinti tetvetlenítése annak ellenére, hogy ezt az érintett szülők gyakran sérelmezik. Az érvényes
jogszabályok mindezt lehetővé teszik, kiegészítve azzal, hogy szabálysértési bírság kiszabása is
megengedett. A védőnők és a hatóság együttműködését szorosabbá kell tenni, hatósági
eszközökkel is támogatva a munkájukat.
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Közegészségügyi terület


Kiemelkedő közegészségügyi feladat az ivóvíz-biztonság fenntartása, a vízzel terjedő járványok
megelőzése. Az ivóvízminőség-javító programok megvalósításában a szükséges intézkedések
megtétele.



A meghatározott lakosságcsoportok körében táplálkozás-egészségügyi vizsgálatok végzése, az
egészséges táplálkozás megvalósítása érdekében a jogszabályi követelmények érvényesítése.



A kereskedelmi forgalomban lévő étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási célú élelmiszerek,
kozmetikumok köréből az egészségre ártalmas készítmények kiszűrése laboratóriumi vizsgálattal
egybekötött hatósági ellenőrzéssel.



A környezetszennyezések, mérgezések megelőzése érdekében fontos feladat a kémiai biztonsági
követelmények betartásának szakmai felügyelete.



Az oktatási intézményekben a gyermek- és ifjúság-egészségügy vonatkozásában kiemelt feladat
az egészségmegőrzést szolgáló feladatok kidolgozásában és végrehajtásában való részvétel.



Az emberek egészségének megóvása érdekében rendkívül fontos a nemdohányzók védelmével
kapcsolatos feladatok végrehajtása.

A folyamatos és biztonságos egészségügyi ellátás hatékonyságát javító szakmai javaslatok.


A háziorvosok „kapuőri” szerepének megerősítése, illetve szakmai munkájuk fokozottabb
elismerésének megteremtése.



Tartósan betöltetlen háziorvosi praxisokra vonatkozóan az Országos Alapellátási Intézettel (OALI)
ellátási szerződés kötése.



Az önkormányzatok alapellátás területén egy-egy nehezen biztosítható kötelező feladatának
társulási formában történő ellátásra való ösztönzése.



A megye valamennyi lakosa számára legalább munkaszüneti és pihenőnapokon a fogorvosi
ügyeleti ellátás megvalósítására való törekvések elősegítése.



Területi védőnői feladatok folyamatos és biztonságos ellátásának biztosítása.



A Szolnok megyei betegszállító szolgáltatók kapacitásainak felülvizsgálata indokolt, különösen a
jászsági területet érintően.
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