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Bevezető 
Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. Törvény határozza 
meg a népegészségügyi szakigazgatási szervek feladatait a lakosság egészségi állapotával 
kapcsolatban. A Törvény alapján elemzi és nyilvánosságra hozza a lakosság egészségi 
állapotának alakulását és az azt veszélyeztető befolyásoló tényezőket. 
Jelen tanulmányban bemutatjuk Nógrád Megye lakosságának egészségi állapotát az Európai 
Unió országaihoz és a hazai adatokhoz viszonyítva. Elemezzük megyénk demográfiai, 
halálozási és megbetegedési struktúráját, valamint települési, lakóhelyi és társadalmi 
környezet fizikai, kémiai, biológiai és pszichoszociális tényezőinek állapotát. 
Célunk, hogy tanulmányunk szükséges és fontos információkkal szolgáljon a megyei 
szakemberek és döntéshozók számára az egészségügyi és népegészségügyi döntések 
előkészítésében. 
 
 
 
I. Általános és demográfiai adatok 
Az adatok 2011. év egészére vonatkozó, a Magyar és Nógrád megyei Statisztikai Évkönyv 
állományából származnak, ahol ettől eltérő időpont/időszak jellemzőit használtuk fel, azt a 
szövegben és ábrán jelöltük. 
Nógrád megye lakosainak száma 2012.01.01-én 198933 fő volt, népsűrűsége (78,2 fő/km2). 
A településszerkezetben alapvető változás nem történt, a megyére továbbra is a kis 
lélekszámú falvak a jellemzőek. A lakónépesség koreloszlását mutatja a korfa, melyet a 2002 
évi (népesség: 220600 fı) korfával összehasonlítva látható a lakosság öregedése és 
számának csökkenése (1. ábra).  
 

1. ábra  2002         2012 
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A népesség öregedési indexével jellemezzük az időskorú népesség arányát a gyermekkorú 
népességhez viszonyítva. Nógrád Megye öregedési indexe 2011-ben 129,2%, ha az Európai 
Unió országaiban 100%. A 2. ábra Magyarország megyéinek öregedési indexét ábrázoljuk, az 
Európai Unió országaihoz standardizálva. 
 

2. ábra    Öregedési index 2011 

 
 
A megye lakosságára természetes fogyás a jellemző (-7,6 fő/1000 lakos), melynek hatását az 
elvándorlásra utaló negatív belföldi vándorlási különbözet is súlyosbította (-7,5 fő/1000 
lakos). A lakónépesség számának kedvezőtlen irányú változása (2. ábra) – az utolsó 20 év 
adatai alapján – a hazai átlagot meghaladta. Az ábrán látható, hogy 2005-2007 között 
jelentősen nőtt az elvándorlás megyénkből, azóta a folyamat stagnálni látszik.  
 

3. ábra 
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Az alapvető népmozgalmi mutatók közül mind az élve születési (7,9 fő/1000 lakos), mind a 
halálozási arányszám (15,5 fő/1000) értéke kedvezőtlenebb volt a hazai átlagnál (8,84 és 
12,9 fő/1000 lakos), ezeket mutatja a 4. és 5. ábra. 
 
 

4. ábra    Élveszületési arány 2011     

 
 
 

5. ábra    Halálozási arány 2011 

 
 
 
Számszerűen jellemezve az élve születéséket (1590 fő) és a halálozásokat (3104 fő) a 
természetes fogyás megyei szinten 1514 lakos elvesztését jelentette 2011-ben. 
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A csecsemőhalandóságot (ezer élve szülöttre jutó 1 éven aluli meghalt) klasszikusan az 
egészségügyi ellátórendszer egyik minőségi indikátorának tekintik. Az értékelésénél fontos 
kiemelni, hogy számos anyai és területi tényező (iskolázottság, káros szenvedélyek, szocio-
gazdasági faktorok) igen jelentősen befolyásolhatják az eredményeket. Nógrád megye 
csecsemőhalandósága 2011-ben 8,2 ezrelék volt, a második legrosszabb az országban. (6. és 
7. ábra) Az Európai Unió országaiban ez 4,3 ezrelék.  
 

6. ábra  Csecsemőhalandóság területi eloszlása 2011 

 
 
 

7. ábra 
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Mint a 7. ábrán látható, a csecsemőhalandóság évenkénti számítása jelentős instabilitással 
járhat, ezért az elmúlt 12 év adatait átlagoltuk 4 éves bontásban. A 8. ábrán látható, hogy 
összességében az elmúlt években nőtt a csecsemőhalandóság Nógrád Megyében. 
 
 

8. ábra 

 
 
 
 
A születéskor várható élettartam értéke megyénkben 2011-ban mind a nők (76,8 év), mind 
a férfiak (68,8 év) esetében elmarad a hazai átlagtól (78,23 illetve 70,93 év 9. és 10. ábra), a 
nők várható élettartama 2011-ben a legkevesebb volt az országban. A 2001-es 
eredményekkel összehasonlítva megyénk (nők: 75,97 év; férfiak: 67,14 év) mindkét nem 
esetében javulást mutatott. 
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9. ábra Nők születéskor várható élettartama 2011-ben 

 
 
 
 
 

10. ábra Férfiak születéskor várható élettartama 2011-ben 
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II. Megbetegedési és halálozási mutatók 
 
 
A halálozási és megbetegedési mutatók összehasonlító elemzései alkalmasak a lakosság 
egészségi állapotának és az egészségügyi ellátó rendszer működésének bemutatására, a 
háttérben húzódó okok feltárására, s a veszteségek visszaszorítására irányuló intervenciós 
stratégiák kidolgozására Az Európai Unión és az országon belüli különbségek helyi 
prioritásokat mutathatnak meg, melyek figyelembevételével kell a lakosság egészségi 
állapotát javító programokat létrehozni. 
 
A halálozások számának különbségeit akkor tudjuk pontosan meghatározni, ha nem 
összhalálozást vagy adott lakosságszámra jutó halálozási számokat hasonlítunk össze, hanem 
korspecifikus halálozási arányokat veszünk figyelembe. A 11. ábra azt mutatja meg, hogy 
amennyiben Magyarországnak, szűkebben Nógrád megyének olyan lenne a koreloszlása, 
mint az európai népességnek, akkor hogyan alakulna a halálozások száma, ezt nevezzük 
kormegoszlásra standardizál halálozási aránynak. (Az alábbiakban ez az arányszám több 
ábrán is szerepelni fog.) Az Európai Unió 27 országában 2008-2010-ben ez az arányszám 
600,9 százezrelék, Magyarországon 913,1 százezrelék, az Észak-Magyarországi Régióban 
1005,3 százezrelék volt. 2011-ben Nógrád megye EU népességre standardizált arányszáma 
998,6 százezrelék, ez országos viszonylatban a legmagasabb. 
 

11. ábra Az európai népesség kormegoszlására standardizált halálozási arányszám 2011 
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A vezető halálokok szintén az európai népesség kormegoszlására standardizált Magyarország 
megyénkénti halálozási arányszámait mutatják a következő ábrák. 
 

12. ábra A keringési rendszer betegségei következtében meghaltak európai népesség 
kormegoszlására standardizált halálozási arányszáma 2011, Nógrád 470,9 
százezrelék (legrosszabb) 

 
 
 

13. ábra Daganatok következtében meghaltak európai népesség kormegoszlására 
standardizált halálozási arányszáma 2011, Nógrád 260,6 százezrelék 
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14. ábra Az emésztőrendszer betegségei következtében meghaltak európai népesség 

kormegoszlására standardizált halálozási arányszáma 2011, Nógrád 64,9 
százezrelék 

 
 
 
 

15. ábra A légzőrendszer betegségei következtében meghaltak európai népesség 
kormegoszlására standardizált halálozási arányszáma 2011, Nógrád 69,3 
százezrelék (legrosszabb) 
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Nógrád megyében a vezetőhalálokok sorrendje az országos adatokhoz hasonlóan alakult. A 
két vezető halálok továbbra is a keringési rendszer betegségei és a daganatos 
megbetegedések. A 16. ábrán látható a vezető halálokok nemek szerinti eloszlása.  
 
 

16. ábra 

 
 
 
Az összhalálozást vizsgálva mindkét nem esetében a keringési rendszer betegségei vezetnek 
melyet a daganatok, majd a légzőrendszer és emésztőrendszer betegségei követnek. 
A keringési rendszer betegségei inkább a nőknél, míg a daganatos betegségek, emésztőszervi 
betegségek (beleértve az alkoholos eredetű májbetegséget) és a külső ártalom okozta 
halálokok a férfiaknál gyakoribbak. A keringési rendszer betegségeinél látható fokozott női 
súly összefüggésbe hozható a korfán (1. ábra) látható, 45-49 éves korcsoporttól 
megfigyelhető női lakossági többlettel: a keringési rendszer betegségei már a középkorúakat 
is sújtják, így a népesebb női korcsoportokból nagyobb eséllyel kerülnek ki ezek a 
halálozások. A következő nagyobb csoportokat az emésztőrendszer, majd a légzőrendszer 
betegségei képezik, a sorrend itt nem mutat nemi különbséget. 
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A vezető halálokok korcsoportok szerinti megoszlását mutatja a 17. ábra. A fiatalok (39 év 
alatt) a halálesetek döntő része külső okok miatt következik be. A 40-59 éves korosztályban – 
a külső okokon kívül – a nők körében inkább a daganat okozta, a férfiak körében inkább az 
emésztőrendszer betegségei miatt bekövetkezett halálozás aránya magasabb. Végül az 
idősebb, a 60 év feletti korosztályban kerül első helyre a keringési rendszer betegsége okozta 
halálozás. A prevenciós programok kidolgozásakor figyelembe kell venni, hogy az életkorhoz 
kötődő halálozások mekkora kockázatot jelentenek a lakosság számára. 
 

17. ábra 

 
 
 
Az összesített halálozáson belül kiemelt figyelmet érdemel a korai vagy idő előtti (65 év előtt 
bekövetkezett) halálozás. Ennek a figyelemnek az oka epidemiológiai: egy területi egység 
lakosainak egészségi állapotát első megközelítésben az idő előtt bekövetkezett halálozások 
mértékével és struktúrájával szokás jellemezni. Beszámolónkban a 39 év alatti halálozásokat 
nem vizsgáltuk, hiszen ebből a korcsoportból az összhalálozás mindössze 2,35%-a került csak 
ki. Az okspecifikus elemzések is elsősorban a korai halálozásra terjednek ki, tekintettel annak 
népegészségügyi fontosságára. A korai halálozáson belül elkerülehető halálozásnak nevezzük 
a gyógyító orvoslás által befolyásolható eseteket, míg a megelőzhető halálozás az egyén 
életmódjával kapcsolatos. 
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Az országos okspecifikus halálozásból kiszámítható, hogy egy adott korosztályban mekkora a 
várható halálozás egy adott területen, az országos átlaghoz viszonyítva. A 18. ábrán láthatjuk 
a vezető halálokok várható és tényleges alakulását megyénkben, a fiatalabb korosztályban.  

 
18. ábra 

 
 
Az ábrán látható, hogy 2011-ben egyes betegségek tekintetében (tüdő rosszindulatú 
daganata, légzőrendszer nem daganatos betegségei, agyérbetegség, alkoholos májbetegség, 
prosztata rosszindulatú daganata) jelentősen magasabb a halálozás, mint amennyi az 
országos adatok alapján várható. 
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Az úgynevezett Z próbával igazolhatjuk, hogy az eltérés szignifikáns emelkedést mutat-e. Ez 
három betegség esetében igazolódott 2011-ben, a rosszindulatú prostatadaganat, az 
agyérbetegség és a légzőrendszer nem daganatos betegségei tekintetében. Ez az eltérés 
természetesen több tényezőtől függ (esetszám, csak az adott év specifikuma, véletlen 
előfordulás). Ezért az elmúlt 5 év halálozási adatait elemezve a 19. ábrán látható eredményt 
kaptuk. A standardizált halálozási arányszám azt mutatja meg, hogy az országos átlaghoz 
képest mennyivel tér el a halálozás. (Országos átlag = 100%). 
 

19. ábra 

 
 
A három vizsgált betegségcsoportból az agyérbetegség és a légzőrendszer betegsége miatti 
korai halálozás mutat szignifikáns emelkedést. A 20. ábrán a két oszlop közötti különbség 
adja az elkerülhető halálozást.  
 

20. ábra 
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Az idősebb, 60 év feletti korosztály az országos adatok alapján várható és megyénkben 
ténylegesen bekövetkezett halálozások betegségcsoportra lebontott adatait mutatja a 21. 
ábra.  
 

21. ábra 

 
 
 
Ebben a korosztályban a keringési rendszer betegségei közül a vártnak megfelelően alakult 
az ischaemias szívbetegségek miatt bekövetkezett halálozás, azonban az agyérbetegség, 
ezen belül az agyi verőerek elzáródása, a magasvérnyomás betegség, a légzőrendszer 
betegségei, az alkoholos májbetegség és a prosztata rosszindulatú daganata a vártnál 
jelentősen (szignifikánsan) emelkedettebb halálozást okozott. 
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Ezeket a betegségeket szintén 5 éves periódusban is megvizsgáltuk, majd a kapott 
standardizált halálozási arányokat Z próbával próbának vetettük alá. Ezt ábrázolja a 22. ábra. 
 

22. ábra 

 
 

Az agyérbetegség, ezen belül az agyi verőerek elzáródása valamint a magasvérnyomás 
betegség és a légzőrendszer betegségei tekintetében a Z próba szignifikáns halálozási 
emelkedést mutatott. A 22. ábra mutatja a többlethalálozást az agyérbetegségben. 
 

23. ábra 
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A halálozási adatok alapján tehát Nógrád Megyében a daganatos betegségek közül a légcső, 
hörgő, tüdő valamint a prosztata rosszindulatú daganatai mutatnak többlethalálozást, de 
egyik sem szignifikáns mértékben emelkedett. A Nemzetközi Rákregiszterben minden 
újonnan felismert daganatot rögzíteni kell. A 2007-2011 közötti 5 éves periódus adatait 
vizsgáltuk a halálozási statisztikákat vezető daganatok tekintetében, a korábban alkalmazott 
korosztályos bontásban. Eredményeinket mutatja a 24. ábra. 
 

24. ábra 

 
 
 

Az ábrán látható, hogy a 60 év feletti korosztályban az újonnan felismert daganatok az 
országos megbetegedési standard alatt maradtak az összes vizsgált daganatban. A fiatal, azaz 
a 15-39 éves korosztályban csak a méhnyak és az emlő daganat megbetegedési száma 
maradt alacsonyabb az országos standardnál, de a többi daganatnál sem igazolódott 
szignifikáns emelkedés. Az ajak, a szájüreg és a garat rosszindulatú daganatainál észlelt 
magas standardizált halálozási arány a kis esetszámnak tulajdonítható, az emlekdés mértéke 
nem szignifikáns. A középkorúaknál, azaz a 40-59 éves korosztályban a légycső, hörgő és 
tüdő rosszindulatú daganata mutat az országos standardnál magasabb értéket, de ez egyben 
szignifikáns emelekedést is jelent. (Z próbával igazolt). 
Jelenleg népegészségügyi szűrés a női emlő és a méhnyak daganatok tekintetében országos 
kiterjesztésű, 2 illetve 3 évente hívjuk az asszonyokat vizsgálatra. Sajnos a megjelenési arány 
lehangoló, erről a későbbiekben lesz még szó. Idén, 2013-ban indul Nógrád Megyében a 
vastagbél-rák szűrési mintaprogram, a háziorvosok és a rendelőintézetek közreműkösével. 
Siker esetén a program országos kiterjesztése várható. 
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A megyében dolgozó háziorvosok minden évben jelentést készítenek a körzetükbe tartozó 
lakosok megbetegedéseiről. Az adatokat feldolgozva korosztályonként összeállítottuk a 
betegeségek előfordulásának gyakorisági sorrendjét. Ezeket mutatják be a következő ábrák. 
 

25. ábra 

 
 

26. ábra 

 
 
A háziorvosok adatai alapján az idősek leggyakoribb betegsége a magasvérnyomás, a 
praxisokba bejelentkezett 65 év feletti nők 75% hypertonias. Második helyen a 
gerincbántalmak, harmadik helyen az ischaemias szívbetegségek szerepelnek, ezt követi a 
cukorbetegség, majd az agyi érbetegségek, melynek az előbbiek alapján az országos adatok 
alapján vártnál jóval magasabb a halálozása. 
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A 45-64 év közötti korosztályban az első két hely az idősekhez hasonlóan alakult, azonban az 
agyérbetegség (28. ábra, 2. hely, 5-6 %) jelentősen háttérbe szorult, annak ellenére, hogy 
ebben a korcsoportban is a halálozási arány szignifikánsan magasabb az országosnál. 
 

27. ábra 

 
 

28. ábra 
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A 19-44 éves korosztálynál már a mozgásszervi probléma megelőzi a magasvérnyomás 
betegséget. A férfiaknál gyakoribb a hypertonia előfordulása (nők 7,6%, férfiak 9,2 %). Jól 
látható, hogy minden korosztályban az alkohol okozta viselkedés zavar és májbetegség a 
férfiaknál jóval gyakrabban fordul elő. 
 

29. ábra 

 
 

30. ábra 
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Nógrád Megye háziorvosainak és házi gyermekorvosainak adatai alapján a 0-19 évesek 
leggyakoribb betegségeit a 31. ábra mutatja be. 
 

31. ábra 

 
 

A fiúknál az asthma, az endokrín, táplálkozási és anyagcserebetegségek, mozgásszervi 
rendellenességek és az elhízás vezeti a sort. A lányoknál az asthma csak második helyen áll, 
az elhízás viszont a harmadik. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség és 
Szervezetfejlesztési Intézet (továbbiakban GYEMSZI) dolgozza fel az iskolaegészségügyi 
szolgálatok által közölt egészségügyi adatokat. Ezt tekinti át a 32. ábra. 

32. ábra 
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A GYEMSZI adatai alapján látható, hogy az iskolás korosztály Nógrád megyei és országos 
betegség gyakorisági sorrendje eltér egymástól. Azonban a 3 leggyakoribb rendellenesség 
mind országosan, mind megyénkben a lúdtalp, az elhízás és a fénytörési hibák. Az elhízással 
népegészségügyi jelentősége miatt részletesebben foglalkozunk. A KSH adatai alapján az 
országban a második legmagasabb az elhízott gyermekek száma. 
 

33. ábra A háziorvosokhoz bejelentkezettek közül 10000 lakosra jutó elhízottak (E66) 
száma, Nógrád 285 fő/ 10000 0-18 éves lakos 

  
 
A GYEMSZI adatai alapján korosztály szerinti bontásban ábrázoltuk az elhízás mértékét 
megyénkben, országos összehasonlításban. 
 

34. ábra 



 
 

 
 

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE  

 

 

23 

 
Az elhízással szorosan összefügg a magasvérnyomás előfordulása is, mely a GYEMSZI adatok 
alapján szintén gyakrabban fordul elő megyénkben, mint az országos átlag. 
 

35. ábra 

 
 
Ugyanakkor az elhízás mellett a lányok körében újabban már a kóros soványság is 
népegészségügyi problémává válik. 
 

36. ábra 
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A későbbiekben tájékoztatást adunk a megye pollenterhelési adatairól is. Az ezzel szorosan 
összefüggő allergiás megbetegedések országos összehasonlítását mutatja a 37. ábra. 
Látható, hogy az évek előrehaladtával a gyermekek valóban „kinövik” az asthmát, ezzel 
párhuzamosan az allergiás rhinitis egyre gyakoribbá válik. Az allergiás nátha Nógrád megyei 
kedvező alakulása a kedvező pollenterhelési viszonyoknak is betudható. 

 
37. ábra 
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III. Tájékoztató Nógrád megye egészségügyi alap- és szakellátó rendszerének 
alakulásáról 
 
Háziorvosi alapellátás 
 
A megyében a közfinanszírozott háziorvosi szolgálatok száma: 137, ebből felnőtt háziorvosi 
szolgálat: 56, házi gyermekorvosi szolgálat: 25, vegyes körzet: 56. A betöltetlen szolgálatok 
száma: 9, ebből 1 felnőtt háziorvosi, 2 gyermek háziorvosi, 6 vegyes körzet. A legtöbb 
betöltetlen körzet a Salgótarjáni járásban van (összesen 8 - 1 felnőtt háziorvosi, 2 gyermek 
háziorvosi, 5 vegyes körzet). Tartósan, tehát több mint 6 hónapja betöltetlen 7 körzet. 

 
Háziorvosi alapellátás Nógrád megyében 2013. 

 

 Engedélyezett Betöltött Betöltetlen Ebből 
tartósan 
betöltetlen 

Felnőtt háziorvosi körzet 56 55 1 1 

Gyermek háziorvosi 
körzet 

25 23 2 2 

Vegyes körzet 56 50 6 4 

Háziorvosi ellátás 
összesen 

137 128 9 7 

 
A 137 közfinanszírozott engedélyezett körzet közül tehát 128-ban van állandó orvos. 
Azonban egy vegyes körzet (területi ellátási kötelezettség nélküli) 2013. október 1-ig a 
működését szünetelteti, és az állandó orvos egy másik területi ellátási kötelezettséggel 
működő körzetben látja el főállásban a háziorvosi feladatokat. Ebből adódik, hogy a 128 
betöltött körzetben 127 orvos dolgozik (104 háziorvos és 23 házi gyermekorvos). 
A háziorvosi ellátottságot a 10.000 lakosra jutó háziorvosok illetve házi gyermekorvosok 
számával jellemezzük. Ez a megyében 6,00 háziorvos/10.000 lakos volt 2011-ben és jelenleg 
is, mely a 2011. évi országos átlaggal megegyezik.  
 

Háziorvosok és házi gyermekorvosok számának alakulása 2009. és 2013. között Nógrád 
megyében 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

125 128 128 129 127 

 
Az egy háziorvoshoz/házi gyermekorvoshoz bejelentkezett betegszám 2011-ben a megyében 
1554 fő, mely kismértékben haladja meg az országos átlagot (1546 fő). Az egy háziorvosra 
jutó betegforgalom (rendelésen megjelentek, beteglátogatások száma) azonban a megyében 
12 602 eset/év mely meghaladja az országos átlagot (11 676 eset/év).  
 



 
 

 
 

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE  

 

 

26 

 
Az egy házi gyermekorvosra jutó betegforgalom a megyében 8054 eset/év, míg az országos 
átlag 6984 eset/év. Ez azt jelenti, hogy a finanszírozás (kártyapénz) az országos átlagnak 
megfelelő, azonban az orvosoknak az országos átlagnál több esetet kell ellátniuk.  
 
38. ábra Egy háziorvosra és házi gyermekorvosra jutó lakosságszám 2011. dec. 31. 

 
 
A háziorvosi szolgálatok sok esetben több települést is ellátnak. A nyugat nógrádi 
járásokban az orvosok 25 %-a egy települést, 49 %-a két települést, 16 %-a három települést 
és 10 %-a négy települést lát el. A kelet nógrádi járásokban egy települést lát el az orvosok 57 
%-a, 34 % két, 6,5 % három települést lát el. 2 háziorvos – az orvosok 2,5 %-a – 6 települést 
lát el ezen a területen.  
A betöltetlen körzetek miatt a helyettesítés ezen a helyzeten tovább ront. A kis 
településeken nincs minden nap rendelés, a rossz közlekedési viszonyok is nehezítik a 
betegek orvoshoz jutását. 
Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy az orvosok átlag életkora magas.  
A táblázatokban a 2013-ban 50. (beleértve a 60 és 65 év felettieket is), 60.(beleértve a 65 év 
felettieket is), illetve 65. életévüket betöltők/betöltöttek számát tüntettük fel.  
 

járás háziorvosok 
száma 

50 év feletti 
háziorvosok 
száma 

60 év feletti 
háziorvosok 
száma 

65 év feletti 
háziorvosok 
száma 

Balassagyarmat 20 15 7 5 

Rétság 13 11 8 7 

Szécsény 9 8 3 2 

Salgótarján 35 28 11 8 

Pásztó 16 12 7 1 

Bátonyterenye 11 10 3 3 

összesen 104 84 39 26 
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járás házi gyermek-
orvosok száma 

50 év feletti  
házi gyermek-
orvosok száma 

60 év feletti  
házi gyermek-
orvosok száma 

65 év feletti  
házi gyermek-
orvosok száma 

Balassagyarmat 4 4 2 2 

Rétság 3 3 2 1 

Szécsény 2 2 0 0 

Salgótarján 8 6 3 1 

Pásztó 3 2 0 0 

Bátonyterenye 3 3 1 0 

összesen 23 20 8 4 

 
Amennyiben a körzetek betöltésében változás nem következik be 2013 végére Nógrád 
megyében a háziorvosok 25%-a, a házi gyermekorvosok 17 %-a lesz várhatóan 65 év feletti. 
A tavalyi 33 %-ról várhatóan 37 %-ra emelkedik a 60 év feletti háziorvosok/házi 
gyermekorvosok aránya, és 77,5 %-ról 82 %-ra az 50 év feletti háziorvosok/házi 
gyermekorvosok aránya.  
 

Háziorvosi alapellátási ügyelet, sürgősségi ellátás 
 
A háziorvosi ellátás része a munkaidőn túl és munkaszüneti napokon elérhető ügyeleti 
ellátás. Az ügyeletek területi ellátási kötelezettsége egy község (Keszeg) kivételével - melyet 
Pest megyei ügyelet lát el - a megye területét lefedi. Központi ügyelet működik 
Salgótarjánban - városi és város környéki ügyelet külön -, Balassagyarmaton, 
Bátonyterenyén, Bercelen, Héhalmon, Pásztón, Rétságon, Szécsényben. Házi gyermekorvosi 
ügyeleti ellátás hétvégén 8.00-12.00-ig működik a Szent Lázár Megyei Kórházban, melynek 
ellátásában 8 salgótarjáni házi gyermekorvos vesz részt. 2013. április 1-től a balassagyarmati 
és a rétsági ügyelet működtetésében történt változás. A Dr. Kenessey Albert Kórház-
Rendelőintézet helyett Balassagyarmaton a budapesti székhelyű Régió Ügyeleti Központ 
Nonprofit Kft, Rétságon a berceli ügyeletet is működtető Junimed Egészségügyi Szolgáltató 
Kft. látja el az ügyeleti feladatokat.  
Az ügyeleten megjelent esetek száma 2010-hez képest mérsékelten csökkent, az ügyeletek 
leterheltségének megoszlásában nincs változás, továbbra is a szécsényi ügyeleten a 
legnagyobb az 1000 ellátottra jutó esetek száma. 2010-ben és 2011-ben is részletesen 
elemeztük – életkor szerint is – az ügyeleten ellátott esetek megoszlását, melyből mindkét 
évben kitűnik, hogy bár a 18 év alatti esetek aránya az összes esethez képest a héhalmi 
ügyeleten a legnagyobb, mégis a salgótarjáni városi és városközponti ügyeletről küldik 
tovább az ellátás magasabb szintjére a legtöbb gyermeket. A salgótarjáni városi és 
városkörnyéki ügyeleti ellátásban gyermekorvos nem vesz részt.  Ez lehet az egyik 
magyarázata ennek, és az így továbbküldött betegek nagyrészt a Szent Lázár Megyei Kórház 
Gyermekgyógyászati Osztályát terhelik.   
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Háziorvosi alapellátási ügyeletek betegforgalma 2011-ben és 2012-ben (eset) 

 

 Ellátotti 
körzet 
lakosság
száma 
2011. 

Beteg 
forgalom 
2011. 

Ezer lakosra 
jutó 
ügyeleti 
beteg 2011. 

Ellátotti 
körzet 
lakosság 
száma 
2012. 

Beteg 
forgalom 
2012. 

Ezer lakosra 
jutó 
ügyeleti 
beteg 2012. 

Salgótarján 
városi 

37 166 5187 140 36 467 4828 133 

Salgótarján város 
környéki 

24 762 3305 134 24 469 3040 125 

Balassagyarmat 32 501 4202 130 32 027 3767 118 

Bátonyterenye 24 669 4663 189 24 341 3337 138 

Bercel 10 691 2007 188 10 534 2264 215 

Héhalom 10 837 2761 255 10 701 2407 225 

Pásztó 20 787 5183 250 20 591 4292 209 

Rétság 20 980 3437 164 20 445 3010 148 

Szécsény 18 875 7121 378 18 738 6744 360 

Megye összesen 201 268 37 866 188 198 313 33 689 170 

 
Nógrád megyében a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban és a balassagyarmati Dr. 
Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetben Sürgősségi Betegellátó Osztály működik. 2012 
októberétől Pásztón 24 órás sürgősségi belgyógyászati járóbeteg-ellátást végeznek.  
 

Kórházban működő sürgősségi betegellátó helyek/osztályok betegforgalmi adatai 2008-
2012. között (eset) 

 

 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

Szent Lázár 
Megyei Kórház 

20 550  21 565  20 698  20 564 20 683 

Dr. Kenessey 
Albert Kórház-
Rendelőintézet 

3946  6539  7949  7707  11 419 

Margit Kórház 0 0 0 0 240 

Megye 
összesen 

24 496  28 104  28 647  28 271 32 342 

 
Az elmúlt 3 év betegforgalmi adatai alapján megállapítható, hogy a balassagyarmati 
kórházban az ellátott esetek száma folyamatosan növekszik.  
A kórházak sürgősségi betegellátó helyein ellátott esetek száma 1000 lakosra vetítve Nógrád 
megyében 162 eset/1000 lakos, míg az országos átlag 76 eset/1000 lakos. 
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Fogorvosi alapellátás 

 
A megyében a közfinanszírozott fogorvosi körzetek száma: 59, ebből betöltetlen 11 körzet. 
Ebből 5 a Salgótarjáni járásban, 2-2 a Pásztói és Balassagyarmati járásban, és 1-1 a 
Bátonyterenyei és Szécsényi járásban található. 
 
Fogorvosi ügyeleti ellátás az egész megyében csak Salgótarjánban működik munkaszüneti és 
ünnepnapokon. Ellátotti köre: az ügyeleten megjelenő akut fogászati ellátást igénylő 
személyek (lakóhely vagy tartózkodási hely megjelölése nélkül). Az ügyelet ellátásában 22 
fogorvos vesz részt, valamennyien a Kelet-nógrádi járásokból. Nyugat-nógrádi járásokból 
fogorvos nincs az ügyeleti ellátásba bevonva. 
 

Járóbeteg szakellátás 
 

Járóbeteg szakellátás Nógrád megyében 
 

Intézmény megnevezés 
Kórházhoz integrált/önálló 

szakrendelő intézet 

Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 
 

kórházhoz integrált 

Dr. Kenessey Albert Kórház Balassagyarmat  kórházhoz integrált 

Margit Kórház Pásztó  kórházhoz integrált 

Rétság kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 
 

önálló szakrendelő 

Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit 
Közhasznú Kft. 
 

önálló szakrendelő 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Rendelőintézete  kórházhoz integrált 

 
Bátonyterenye Város Önkormányzata Rendelőintézete 
(3070 Bátonyterenye Molnár Sándor. u. 1-3.) 
Az új egészségügyi központ építése és működési engedélyezési eljárása befejeződött. Az 
alapellátás szolgáltatóinak beköltöztetésén túl szakellátás is működik, melyet a Szent Lázár 
Megyei Kórház működtet. Fizioterápiai kezelést és nőgyógyászati, szemészeti 
szakrendeléseket is végeznek. A szakrendelésekhez 2 db rendelőhelyiség biztosított. 
 
Rétság kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
(2651 Rétság, Laktanya út 5.) 
2010. december 27-én kapott működési engedélyt a Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi 
Kistérségi Népegészségügyi Intézettől, 2011-ben kezdte meg a működését.  
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Területi ellátási kötelezettsége Rétsági járásra terjed ki. Járóbeteg szakellátásként 
belgyógyászat, sebészet, baleseti sebészet, szülészet-nőgyógyászat, csecsemő- és 
gyermekgyógyászat, fül-orr-gégegyógyászat, szemészet, bőrgyógyászat, neurológia, 
ortopédia, urológia, reumatológia, pszichiátria, tüdőgyógyászat, kardiológia, fizioterápia-
gyógytorna és gyógymasszázs működik. Laboratóriumi vérvételi hely, röntgen és teljeskörű 
ultrahang diagnosztika segíti az ellátást. Az intézet otthoni szakápolást és nappali ellátást is 
végez. 
 
Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Közhasznú Kft. 
(3170 Szécsény, Rákóczi út 115.) 
2011. január 31-én kapott működési engedélyt a Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi 
Kistérségi Népegészségügyi Intézettől, 2011 áprilisában kezdte meg a működését. 
Területi ellátási kötelezettsége Szécsényi járásra terjed ki. Járóbeteg szakellátásként 
belgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, fül-orr-
gégegyógyászat, szemészet, bőrgyógyászat, neurológia, ortopédia, reumatológia, 
pszichiátria, tüdőgyógyászat, kardiológia, fizioterápia-gyógytorna működik. Laboratóriumi 
vérvételi hely, röntgen és teljeskörű ultrahang diagnosztika segíti az ellátást. Az intézet 
otthoni szakápolást és nappali ellátást is végez. 
 

Mentés, betegszállítás 
 
Az Országos Mentőszolgálat telephelyeiben változás nem történt. 
Balassagyarmat, Bátonyterenye, Bercel, Héhalom, Pásztó, Rétság, Salgótarján és Szécsény 
településeken van mentőállomás.  
Salgótarjánban 4,75 szervezett orvosi státuszt nem tudják betölteni, 3 főállású orvos van, 
közülük egy rendelkezik szakvizsgával. Rétság mentőállomáson 2 fő részállású orvos dolgozik.  
A távozó szakdolgozók helyét nem tudják szakképzett dolgozókkal betölteni. A 65 fő 
mentőápoló közül 53 fő rendelkezik szakképesítéssel. 
A gépjárművek műszerei elhasználódtak, a motoros szívók, perfúzorok respirátorok, 
kapnométerek hiánya sokszor okoz problémát a mentések során. Nincs tartalék esetkocsi 
felszerelés, így valamelyik eszköz meghibásodásakor a hiányt nem tudják pótolni. 
Mentőállomások nagy része elöregedett, lepusztult. Komoly gondot jelent az állomások 
működőképességének fenntartása. Nemcsak az épületek felújítása, hanem a berendezési 
tárgyak cseréje is évek óta szükséges lenne. 
A területi ellátási kötelezettség változása 2 mentőállomás (Pásztó, Rétság) szervezett 
kocsiparkjának újra gondolását kívánja, amit elsősorban nem az esetszámok növekedése, 
hanem a megnövekedett feladattal eltöltött idő, valamint megtett út növekedése indokol. ( 
A két állomás területéhez tartoznak két főközlekedési út – 2. sz.,21. sz.– kritikus szakaszai.) 
 
2012. május 1-től a Mentőszolgálat látja el a betegszállítás irányítását is. Az irányításuk alá 
tartozó 4 betegszállító szolgáltatóval (a Szent Lázár Megyei Kórház már nem végez 
betegszállítási feladatot) sok a konfliktusa a mentőszolgálatnak –tájékoztatásuk szerint, – 
akik sokszor nem tesznek eleget vállalt feladataiknak. 
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A Balassagyarmati és a Rétsági járásban nincs telephellyel rendelkező betegszállító, így az 
ezen a területen lakó betegek szállítása többletköltséget igényel, mert a szállító cég 
székhelyétől a beteg lakóhelyének elérése hosszabb utat jelent. 

 
Fekvőbeteg szakellátás 
 
2012-ben a megye egészségügyi szolgáltatói állami tulajdonba kerültek, új működési 
engedélyeket kaptak, fenntartójuk a Gyógyszerészeti és Egészségügyi és Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet lett. 
 

Nógrád megye ágyszámai intézményekre lebontva 
 

Ágyszámok 

Intézmény neve: Aktív Krónikus Összesen 

Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet Balassagyarmat 342 285 627 

Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 550 110 660 

Margit Kórház Pásztó 15*magán 175 190 

Összes ágyszám: 907 570 1477 

 
 
Szent Lázár Megyei Kórház 
 
A Belgyógyászati Osztályon 5 ágyas nefrológiai részleget nyitottak meg. A Csecsemő- és 
Gyermekgyógyászati Osztályon az általános csecsemő- és gyermekgyógyászati betegeket 18 
ágyon látják el, de speciális esetek részére még 12 ágyas újszülött ellátás, 5-5 ágyon 
gyermek-kardiológia, gyermek-tüdőgyógyászat, gyermek-gasztroenterológia, 
gyermekneurológia, és gyermek intenzív terápia is biztosított. 
A Szemészeti Osztály 20-ról 15 ágyasra, a Neurológiai Osztály 48-ról 43 ágyasra szűkült. Az 
Aneszteziológiai és Intenzív terápiás Osztály 8-ról 10 ágyasra bővült.  
A Sürgősségi Betegellátó Osztály átépítése, korszerűsítése befejeződött, az átadás 
megtörtént. 
Nógrád megyében megoldatlan az MRI ellátás. A Szent Lázár Megyei Kórház pályázatot 
nyújtott be további rekonstrukcióra, amelynek része az MRI részleg kiépítése is, valamint új 
központi sterilizáló kialakítása.  
 
Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet 
 
Az aktív ágyak száma 329-ről 342 nőtt, míg a krónikus ágyszám 301-ről 281-re csökkent. 
A Belgyógyászati Osztályon 5 ágyas gasztroenterológiai részleg, a Neurológiai Osztályon 
szintén 5 ágyas stroke részleg kapott engedélyt. 13 ággyal nőtt a Pszichiátriai Osztály, míg 12 
ággyal csökkent a Tüdőgyógyászati Osztály ágyszáma. Hospice ellátásra haldokló betegek 
ellátása) a Krónikus Belgyógyászati Osztály területén van lehetőség 8 ágyon. 
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A kórház Ápolási Osztálya nagyon rossz körülmények között működik, az épület állaga rossz, 

elhanyagolt. Továbbra is folyik a kórház rekonstrukciója, amelynek része lesz az osztály 
áthelyezése másik épületbe.  
A 6 ágyas Sürgősségi Betegellátó Osztályt átadták, a helikopter leszállóhely is megvalósult. 
 
Margit Kórház  
 
A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező aktív Belgyógyászati Osztály megszűnt. 
Jelenleg csak egy 15 ágyas Sebészeti Mátrix Osztályon folyik nem közfinanszírozott aktív 
gyógyítás. 2 krónikus osztály kapott működési engedélyt, 80 ágyas Krónikus Belgyógyászati 
Osztálya és 95 ágyas Krónikus Mozgásszervi Rehabilitációs osztálya van a kórháznak. 
 

Területi ellátási kötelezettség változása 
 
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXXII. törvény és a 
Semmelweis tervben meghatározott nagytérségi rendszernek megfelelően megtörtént a 
fekvőbeteg-ellátó szolgáltatók új területi ellátási kötelezettségének kijelölése. A törvény célja 
az ellátások átfedés- és hézagmentességének megvalósítása. Sajnos a Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv a folyamatban nem vett részt, észrevételeinket csak részben valósította 
meg az új rendszer.  
Több éve lakossági panasz bejelentések érkeztek a Nyugat-nógrádi térség településeiről 
amiatt, hogy a Rétságtól nyugatra élő lakosság szeretett volna a váci kórházhoz tartozni, 
mivel arrafelé jobb a közlekedés. Az új területi ellátási kötelezettségek megállapítása után 
Berkenye, Diósjenő, Keszeg, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, Nőtincs, Ősagárd, és Szendehely 
településeket átsorolták Váchoz. Ugyanakkor Pest megyéből Bernecebaráti, Kemence, 
Nagybörzsöny, Perőcsény, Tésa és Vámosmikola települések pedig a balassagyarmati 
kórházhoz kerültek. 
A területi ellátási kötelezettség változása Nógrád megyét jelentősen érintette. A megyében 
kettő aktív ellátást végző kórház maradt, Salgótarjánban és Balassagyarmaton. A mentők 
tájékoztatása szerint ez a betegszállításokban jelentős (4,4%-os) km növekedést okoz. 2012 
októberétől Pásztón Belgyógyászati Szakrendelés II. (sürgősségi 24 órás belgyógyászati 
szakrendelés) kezdte meg működését. Háziorvosi beutalás, mentők általi betegszállítás, vagy 
a beteg beutaló nélküli sürgősségi vizsgálatra jelentkezése kapcsán akut járóbeteg-
szakellátást nyújt. Az első ellátás után az ügyeletes orvosnak a beteget vagy otthonába kell 
küldenie, vagy a salgótarjáni Sürgősségi Betegellátó Osztályra kell utalnia, valamint lehetőség 
van rövid ideig (maximum néhány óráig) tartó megfigyelésre (kialakítottak erre alkalmas 
fektető helyiséget).  
A megyében invazív kardiológiai ellátás nincs. Az ilyen ellátást igénylő betegek ellátása 
munkaidőben a budapesti Állami Egészségügyi Központ Honvédkórházban (ÁEK) történik, 
ügyeleti időben az ügyeletet ellátó intézet fogad.  
Az idegsebészeti ellátást igénylő betegek neurotraumatológiai ellátása szintén az Állami ÁEK-
ban, egyéb idegsebészeti betegek ellátása az Országos Idegsebészeti és Traumatológiai 
Intézetben történik.  
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Az idegsebészeti ellátást igénylő esetekben több alkalommal is volt elhelyezési probléma, 
mert a területi ellátási kötelezettség szerint illetékes intézetek kapacitáshiányra hivatkozva 
nem fogadták az akut ellátást igénylő betegeket.  
A legmagasabb, ún. 3. progresszivitási szintű ellátást igénylő baleseti sérültek ellátására 
szintén az ÁEK került kijelölésre. Az ilyen ellátási szintet igénylő sérültek elhelyezése is 
többször problémát okozott.  
A megye déli részén a neurológiai és a stroke-os betegek ellátása különvált. A neurológiai 
betegeket Salgótarján, a stroke-os betegeket a kerepestarcsai Jahn Ferenc Kórház fogadja. Ez 
néha beteg elhelyezési problémát okoz.  

 
Védőnői ellátás 
 
A védőnők (területi, iskola, kórházi, családvédelmi) állami, népegészségügyi 
(egészségvédelmi, közegészségügyi, járványügyi, nő-, anya-gyermekvédelmi megelőző) 
feladatok ellátásában közreműködnek. Jelenős szerepük van a közösségi 
egészségfejlesztésben, a betegségek megelőzésében, megbetegedés esetén az egészségi 
állapot helyreállításában. A népegészségügyi tennivalók tervezésében és megvalósításában 
az állam és az önkormányzatok együttműködő partnereiként szerepük jelentős.  
 
Védőnők az egészségügyi alapellátásban  
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás keretében gondoskodik a védőnői 
ellátásról. Ide tartozik az óvodai ellátást is magába foglaló területi védőnői ellátás (korábban 
körzeti védőnői szolgálat), valamint az iskola-egészségügyi ellátás.  
A területi védőnők a legfontosabb életszakaszoknál – a gyermekvárásnál, az újszülött 
fogadásánál, a családi élet kialakításánál, a gyermek óvoda, iskola kezdésénél - vannak jelen 
a családok életében. 
Az iskola-védőnői tevékenységet ellátók a 6-18 évesek, valamint a 18 év feletti, középfokú 
nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző iskola-egészségügyi ellátásában 
vesznek részt.  

A település lakosainak védőnői ellátása érdekében az önkormányzat, mint munkáltató 
alkalmazhatja a védőnőt, vagy vállalkozó védőnővel kötött feladat ellátási szerződéssel 
láthatja el jogszabályban előírt kötelezettségét.  
Megyénkben, a vállalkozásban ellátott védőnői körzetek száma 12. Ez a szervezett védőnői 
körzetek 13, 0 %-a. A tizenkét védőnői körzetből a Balassagyarmati Járás területén hat, a 
Szécsényi Járásban három, a Pásztói Járásban kettő, a Salgótarjáni Járásban egy védőnői 
körzetet látnak el vállalkozásban.  
Iskola-védőnői körzet – főfoglalkozásban iskola védőnői feladat – jelenleg nincs vállalkozási 
formában ellátva. 
2011. december 31-én országosan a területi védőnői körzetek 6,5%-a, az iskola védőnői 

szolgálatok 9,2%-a volt vállalkozásban ellátva. Nógrád megyében 2011. december 31-én a 

vállalkozásban ellátott körzetek száma 11 (12,0%) volt. Vállalkozásban működő iskola-

védőnői szolgálat megyénkben 2011-ben sem volt. (Forrás: Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

Védőnői Szakfelügyeleti Osztály).  
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A védőnői ellátás személyi feltételei 
Megyénkben a lakosság védőnői ellátásának biztosítása céljából az alapellátásban a 
szervezett védőnői állások száma 109. Közülük 92 (84, 4%) területi védőnői, 17 (15, 6%) 
főfoglalkozású iskola-védőnői. A 92 szervezett védőnői körzetből 67 területi védőnői 
körzetben (72, 8%) a területi védőnők iskolai feladatokat is ellátnak, hiszen a falvakban az 
ellátandó tanulók létszáma nem teszi lehetővé teljes munkaidejű iskola-védőnői állások 
szervezését.  Az alapellátásban szervezett védőnői állások járásonkénti megoszlását és a 
védőnői ellátás személyi feltételeit az alábbi táblázat tartalmazza. 

Területi védőnői  

Járás 
megnevezése 

szervezett állások 
száma 

betöltött állások 
száma 

helyettesítéssel 
ellátott állások 

száma 

Balassagyarmati 18 13 6 

Bátonyterenyei 10 9 3 

Pásztói 17 12 8 

Rétsági 13 11 3 

Szécsényi 9 8 1 

Salgótarjáni 25 16 11 

Nógrád megye 
összesen 

92 69 32 

 

Iskola-egészségügyi feladatot főállásban ellátó védőnői   

Járás 
megnevezése 

szervezett állások 
száma 

betöltött állások 
száma 

helyettesítéssel 
ellátott állások 

száma 

Balassagyarmati 5 5 0 

Bátonyterenyei 2 2 0 

Pásztói 1 1 0 

Rétsági 0 0 0 

Szécsényi 1 1 0 

Salgótarjáni 8 7 1 

Nógrád megye 
összesen 

17 16 1 
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A 92 területi védőnői állásból jelenleg 23 (25, 0%) betöltetlen.  
2011. december 31-én országos szinten a területi védőnői állások 5,9 %-a, a főfoglalkozású 

iskola-védőnői állások 4,3%-a volt betöltetlen. Nógrád megyében 2011. december 31-én 17 
betöltetlen területi védőnői állás (18,5%) volt. A 17 főállású iskola-védőnői állás betöltött 
volt. (Forrás: GYEMSZI 2011.)  

A védőnői feladatok 32 körzetben (34, 8%) tartósan (három hónapnál régebben) 
helyettesítéssel vannak ellátva (a betöltetlen állások és a kinevezett védőnő távolléte pl. 

GYES miatt).  
A Salgótarjáni Járásban kilenc területi védőnői állás nincs betöltve. A folyamatos védőnői 
ellátás biztosítását nehezíti, hogy ezen a területen az üresen lévő kilenc körzet mellett, a 
Gyesen lévő két védőnő helyettesítését is meg kell oldani. A Salgótarjáni Járás területén ez 
rendszeres egyeztetést és szervezést igényel. 

A védőnők a helyettesített körzetekben is az esély-egyenlő ellátás biztosítására törekszenek, 
ami azt eredményezi, hogy az ellátás minősége a „saját” és a helyettesítéssel ellátott 
körzetekben egyaránt sérül.  

A 17 szervezett iskola-védőnői állásból jelenleg 16 betöltött. 

Az alábbi táblázatok a dolgozó védőnők életkor szerinti megoszlását tartalmazzák, 
melyekben azoknak a száma került feltüntetésre, akik 2013. évben betöltötték/betöltik az 
50, 60, illetve a 65. életévüket.  

Területi védőnők Járás 
megnevezése 

dolgozó 
védőnők száma 

50-60 év közötti 
védőnők száma 

60-65 év közötti 
védőnők száma 

65 év feletti 
védőnők száma 

Balassagyarmati 13 1 1 0 

Bátonyterenyei 8 3 1 0 

Pásztói 9 2 0 1 

Rétsági 10 5 0 0 

Szécsényi 8 0 1 1 

Salgótarjáni 17 4 2 1 

 

Nógrád megye 
összesen 

 

65 

 

15 

 

5 

 

3 
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Iskola-egészségügyi feladatot főállásban ellátó védőnők  

Járás 
megnevezése 

dolgozó 
védőnők száma 

50-60 év közötti 
védőnők száma 

60-65 év közötti 
védőnők száma 

65 év feletti 
védőnők száma 

Balassagyarmati 5 1 0 0 

Bátonyterenyei 2 0 0 0 

Pásztói 1 0 0 0 

Rétsági 0 0 0 0 

Szécsényi 1 0 0 1 

Salgótarjáni 7 3 0 0 

 

Nógrád megye 
összesen 

 

16 

 

4 

 

0 

 

1 

 
Az alapellátásban a szervezett 109 védőnői álláshelyen 81 védőnő dolgozik. A 92 területi 
védőnői körzetben 65 fő, a 17 főállású iskola-védőnői munkakörben 16 védőnő.  
A megyében dolgozó 65 területi védőnő közül 23 fő (35, 4 %) 50 év feletti életkorú, közülük 8 
védőnő (34,8 %) a 60. életévét, 3 fő (13 %) a 65. életévét is betöltötte, vagy betölti 2013-ban. 
2013. január hónapban készült felmérés alapján országosan a területi védőnők 27,7%-a 

töltötte be 50. életévét. A 60. év feletti területi védőnők aránya 3,7 % volt. (Forrás: Emberi 

Erőforrások Minisztériuma IT felmérés). 

A 16 iskola védőnőből 5 fő (31, 3%) 50 év feletti.  
A Bátonyterenyei és a Rétsági Járás területén dolgozó területi védőnők fele 50 év feletti 
életkorú. A dolgozó 50 év feletti iskola védőnők aránya a Salgótarjáni Járás területén 42,9%. 
A legtöbb 50 év feletti védőnő – területi és iskola együtt – a Salgótarjáni (10 fő – 41,7%) és a 
Rétsági (5 fő – 50,0%) Járásban dolgozik. 
A 60 év feletti dolgozó védőnők – területi és iskola együtt – aránya megyénkben 11, 1%.  
A 9 fő 60 év feletti védőnő közül négyen (44, 4%) már betöltötték 65. életévüket.  

A védőnői ellátás minőségét jelentős mértékben befolyásolja az egy védőnőre jutó 
gondozottak és az egy védőnő által ellátandó települések száma. Három, vagy annál több 
település ellátása esetén - gépkocsi használat nélkül - a munkaidő jelentős része utazással 
telik el, így sokkal kevesebb idő jut az érdemi munkára, a gondozottak ellátására. Ezekben, az 
esetekben csökken a hozzáférés lehetősége a szolgáltatáshoz, ezáltal sérül az 
esélyegyenlőség.  
A három, vagy annál több települést ellátó területi védőnők járásonkénti megoszlását az 
alábbi táblázat tartalmazza. 
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Területi védőnők  

Járás 
megnevezése 

dolgozó 
védőnők száma 

3 települést 
ellátó védőnők 

száma 

4 települést 
ellátó védőnők 

száma 

5 és annál több 
települést ellátó 
védőnők száma 

Balassagyarmati 13 1 1 3 

Bátonyterenyei 8 1 2 1 

Pásztói 9 2  1 

Rétsági 10 4 1 1 

Szécsényi 8 2  1 

Salgótarjáni 17 6   

Megye 
összesen  

65 16 4 7 

Jelenleg a dolgozó területi védőnők 41, 5%-a három, vagy annál több településen lát el a 
védőnői feladatokat. A Pásztói Járás területén egy védőnő hat, a Bátonyterenyei Járás egyik 
védőnője hét településen végez védőnői tevékenységet.  

A gondozottak magas száma ellátási nehézséget okoz, melynek következménye a védőnők 
nagyfokú leterheltsége. A kiemelten magas (313 fő gondozottnál nagyobb) ellátandó 
gondozottak problémája a Salgótarjáni Járáshoz tartozó hátrányos helyzetű Nagybárkányi és 
Karancslapujtői körzeteket érinti. A Nagybárkányi körzethez tartozó hat település ellátása, 
melyen öt nevelési-oktatási intézmény működik, nagy terhet jelent a helyettesítést ellátó 
védőnő számára. A Karancslapujtői védőnői körzetben, ahol az ellátás szintén 
helyettesesítéssel történik, a terület mellett a központi általános iskolában 372 tanuló 
védőnői ellátását kell végezni. 

A védınıi ellátás tárgyi feltételei 

Minőségi szempont a struktúrában, hogy a védőnő elérhető legyen, gondozottai 
többségének leginkább alkalmas időpontban, korszerűen felszerelt, szűrésre és 
négyszemközti beszélgetésre alkalmas helyen. Ennek feltétele a védőnői tanácsadó 
kialakítása, működése. Megyénkben az önkormányzatok a védőnői tanácsadások 
megtartására 79 tanácsadó helyiséget biztosítanak. Közülük 73 (92, 4%) önálló védőnői 
tanácsadó. Az orvosi rendelővel közös helyiségekben lévő 7 tanácsadó esetében a védőnők 
csak korlátozott időben tudnak a lakosság rendelkezésére állni.  
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A területi védőnői tanácsadók rendeletben meghatározott alapfelszerelése a védőnői 
körzetek székhelyein lévő tanácsadókban biztosított. A védőnők által végzett 
szűrővizsgálatokhoz szükséges nagyobb értékű eszközöket (audiométer, magzati 
szívhangvizsgáló készülék, színlátást vizsgáló könyv) általában a védőnők, esetenként az 
önkormányzatok által megbízott személyek viszik magukkal, tömegközlekedési eszközökkel 
és/vagy saját autójukkal a körzetekhez tartozó csatolt településekre.  
Az elmúlt időszakban pályázati forrásból több tanácsadóban történt teljes, vagy részleges 
felújítás, akadály-mentesítés. Számos tanácsadóban került sor elhasználódás miatt 
eszközbeszerzésekre.  
2009. január 1-től a védőnői éves jelentést havonta, on-line küldik a védőnők az Országos 
Szakfelügyeleti Módszertani Központba (OSZMK), ahol a statisztikai adatgyűjtés zajlik. Ennek 
megvalósíthatósága érdekében több településen történt informatikai fejlesztés, a 
tanácsadók Internet szolgáltatással bővültek. Jelenleg az internet hozzáférés, ezáltal a 
tanácsadóból a havi jelentési kötelezettség teljesítésének feltételei három helyettesítéssel 
ellátott védőnői körzetben (Nagybárkány, Cered – Salgótarjáni Járás és Nagylóc Szécsényi 
Járás) nem biztosított. Tekintettel arra, hogy a védőnők a születésről és a hazaadásról szóló 
kórházi értesítéseket az OSZMK rendszerén keresztül, interneten kapják, ezekben a 
körzetekben, az újszülöttekkel kapcsolatos elektronikus levélben érkező információkat sem 
tudják fogadni. 
Annak ellenére, hogy a községi tanácsadóban mind építészeti, mind a tárgyi feltételek 
tekintetében történtek kedvező változások, az eszközök egy részének minősége sok 
tanácsadóban jelenleg sem megfelelő. A védőnők 30 évvel ezelőtt vásárolt, többször javított 
hallásvizsgáló készülékeket, elavult számítógépeket használnak. Ez az egyik oka annak, hogy 
megyénkben a dokumentációt mindössze 14 körzetben (15, 2%) – a Balassagyarmati-, a 
Szécsényi-, és a Pásztói Járások területén 2-2 körzetben, a Rétsági Járáshoz tartozó 3 
körzetben, a Bátonyterenyei Járás 5 körzetében - végzik számítógépes program segítségével.  
Az iskola-egészségügyi ellátásra jellemző, hogy csak a nagy létszámú iskolákban, 
megyénkben mindössze 12 intézményben, az összes intézmény 5,2%-ában van iskolaorvosi 
rendelő. Védőnői szoba 38 intézményben biztosított. Ez az intézmények 16,5%-a. 39 
intézményben (16,9%) az iskola-egészségügyi ellátás keretében ellátandó védőnői 
alapfeladatok ellátásához sem iskolaorvosi rendelő, sem védőnői szoba, sem olyan helyiség 
nem biztosított, ahol a vizsgálatok szabályosan elvégezhetők. Ezekben az esetekben az 
iskola-védőnői tevékenység tárgyi feltételei a tanácsadókban, vagy az orvosi rendelőkben 
biztosítottak. 
A kapcsolattartáshoz, együttműködéshez, eredményes és gyorsan reagáló rendszer 
működéséhez mobiltelefonra, laptopra, nyomtatóra, fénymásolóra és internet hozzáférésre 
van szükség. Ezeket a feltételeket az önkormányzatok többsége pénzhiányra hivatkozva nem 
tudja biztosítani a védőnők számára. A védőnői ellátáshoz való esély egyenlő hozzáférés 
megvalósulása érdekében a személyi, tárgyi és a közlekedési feltételek javítása 
elengedhetetlen. 
Ezek kiemelt finanszírozással, bérezéssel, szolgálati lakás, gépkocsi biztosításával, saját 
gépkocsi használata esetén költségtérítéssel, valamint új eszközök beszerzésével, a meglévő, 
elavult, elhasználódott eszközök cseréjével, és az infrastruktúra fejlesztésével valósíthatók 
meg. 
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A fentieket összefoglalva: Nógrád megye területén a lakosság számára a védőnői ellátás 
biztosított. Sok - az országos átlagnál magasabb - a betöltetlen állások és a helyettesítéssel  
 
ellátott védőnői körzetek aránya. A Salgótarjáni Járás területén a folyamatos védőnői 
ellátás biztosítása rendszeres egyeztetést igényel. A helyettesítések szervezését a védőnők 
életkora nehezíti.  
A védőnői szolgálatok működési feltételei javultak, de mind az építészeti, mind a tárgyi 
feltételek tekintetében további fejlesztésekre, beruházásokra van szükség. A 
tanácsadókban az Internet szolgáltatás bővült, de még nem teljes körű.  
Ahhoz, hogy a védőnők eredményesen tudjanak tevékenykedni az egészségi állapot 
javulása érdekében, elengedhetetlen a védőnői ellátás személyi feltételeinek és a védőnők 
munkakörülményeinek javítása, valamint a velük együttműködő szakemberek támogatása. 
A Nógrád megyei védőnői ellátás személyi feltételeinek javítását egy olyan program 
létrehozásával lehetne javítani, ami az állást kereső védőnők számára vonzóbbá tenné az 
üresen lévő álláshelyek megpályázását és betöltését.  

 
Ápolási tevékenység 
 
A Nógrád megyében működő 3 fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményben 55 szervezeti 
egységben 1477 ágyon történik fekvőbeteg ellátás. A 2012 év nyarán bekövetkező struktúra 
átalakítás csak egyetlen intézményt érintett jelentősen (a pásztói Margit Kórházban 
megszűnt az aktív fekvőbeteg ellátás). A szakdolgozók szempontjából pozitívum, hogy 
minden szakdolgozói álláshely megmaradt, nem történt létszámleépítés. 

A szakdolgozók vonatkozásában elmondható, hogy valamennyi szervezett álláshely betöltött, 
bár bizonyos szakterületeken a hiányzó szakemberek pótlása nehézségekbe ütközik (pl. 
műtős szakasszisztens).  A szakképesítési mutatók igen jók, a szakdolgozók több mint 90%-a 
rendelkezik a munkaköréhez szükséges szakképesítéssel, ez a helyzet tovább javítható a 
pályázati lehetőségek kihasználásával (mindhárom intézmény, jelentős összeget nyert 
képzésre). A diplomások száma még mindig igen alacsony, mely abból adódik, hogy sem az 
intézmény, sem a munkavállalók nem tudják vállalni a képzés költségét, így elenyésző a 
főiskolai, egyetemi képzésben részt vevő szakdolgozók száma. A segédápolók tekintetében 
végleges megoldást csak a segédápolói státuszok kialakítása hozhat. A jelenleg segédápolói 
feladatokat a munkaügyi központ által különböző programokban foglalkoztatott 
munkavállalók látnak el. Az ő alkalmazásuk három, illetve hat hónapra terjed, legtöbbjük 
minimális ápolási gondozási ismerettel rendelkezik.  

Megyénkben alapellátási tevékenységet 249 szolgáltató végez, tevékenységük a felnőtt 
háziorvosi ellátástól a foglalkozás egészségügyi ellátáson át, a rendvédelmi szervek 
alapellátásáig több szakterületet felölel. A szolgáltatók mindösszesen 264 fő szakdolgozót 
alkalmaznak. Valamennyi szolgáltató a humánerőforrás tekintetében megfelel az előírt 
minimum létszámnak.  A szakdolgozók valamennyien rendelkeznek az előírt szakmai 
képesítési követelményekkel, sajnálatos, hogy a diplomások aránya nem éri el a 2%-ot sem. 
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Az ápolók szakképesítés szerinti megoszlása
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Életkorukat tekintve, ha a megye valamennyi szakdolgozóját vizsgáljuk az átlagéletkor 48.9 
év, a 60 év feletti foglalkoztatottak aránya 11%, ez az arány hosszú távon megfelelőnek 
tűnik, az utánpótlás biztosítása helyi szinten megoldható.   

 

A fogászati alapellátásban dolgozó ápolók életkor 
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Mindenképpen külön említést érdemel a fogászati alapellátásban dolgozók életkora és az 
utánpótlás kérdése. Az ő esetükben az átlagéletkor 51,54 év, ami önmagában nem jelentene 
óriási problémát, azonban a 60 év felettiek aránya az összes dolgozó 27 %-át teszi ki.  

A fogászati asszisztensek képzése érettségire épülő 2 éves szakképzés, ami heti 1-2 napos 
távollétet és jelentős a képzési idő 50 %-át kitevő gyakorlati képzést jelent. A megyében 
nincs képzőhely, ami további nehézséget okoz. 

 

A fogászati alapellátásban dolgozó ápolók életkor 
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A mindennapi munkavégzést tekintve fontos tény, hogy a korábbi évek alapellátást érintő 
változásai – a praxisok létrejötte - negatív hatással voltak a szakdolgozókra. A korábban 
közalkalmazottként foglalkoztatott ápolók, asszisztensek kikerültek a közszférából és a 
praxistulajdonosok magánalkalmazottjaivá váltak. Ezzel a szakdolgozók munkavégzésének 
helyi szabályozása sok tekintetben tisztázatlan, rendelkeznek ugyan munkaköri leírással, de 
több olyan feladatot is el kell végezniük, mely nem tartozik szorosan a munkaköri feladatuk 
közé. Szinte magától értetődő, hogy az ápoló egyben orvos írnok, recepciós, vagy 
praxismenedzser is, de több helyütt a rendelő takarítását is elvárják tőlük. Ennek a ténynek a 
következménye, hogy a jogszabályban előírt feladataik, mint pl.: egészségnevelés, ápolási, 
gondozási tevékenységek elvégzésére vajmi kevés idő marad. 
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IV. Beszámoló a Népegészségügyi Program keretében szervezett szűrésekről 
 
A Népegészségügyi Program keretében szervezett lakossági szűrővizsgálatok közül 2012 
évben, megyénkben a védőnői méhnyakszűrő program (VMP), a nőgyógyászati 
méhnyakszűrő program, az emlőszűrés, valamint kísérleti jelleggel a vastagbélszűrési 
program segítette a betegségek minél korábbi felismerését célzó, szekunder prevenciós 
célokat. 
 
Védőnői méhnyakszűrő program (VMP) 
2012 évben Nógrád megye 25, 3000 fő alatti lélekszámú településén 17 területi védőnő 
részvételével folytatódott a korábbi években már kedvező tapasztalatokkal lezajlott Védőnői 
Méhnyakszűrő program. A program sikerét a kedvező lakossági fogadtatás mellett, többek 
között az a tény is alátámasztja, hogy olyan hölgyek is részt vettek a szűrésen, akik több éve, 
esetleg több évtizede nem jártak vizsgálaton. Kiemelendő, hogy olyan roma asszonyok is 
megjelentek a védőnőnél, akik szokásaik, esetleg szemérmességük miatt nem mennek 
orvoshoz. Ezek a kedvező tapasztalatok adták az alapját az országos kiterjesztésnek, mely a 
TÁMOP 6.1.3/A projekt támogatásával  előreláthatólag 2014-évben valósul meg. 
 
Nőgyógyász által végzett méhnyakszűrés 
2012 ében az OTH által meghatározott ütemezés szerint egy alkalommal összesen 1859 
hölgy meghívása történt nőgyógyászati vizsgálatra. A megjelenési arány alig éri el a 0,5%-ot. 
Ez minden bizonnyal nem releváns adat, melynek hátterében a finanszírozás problematikája, 
valamint az a tény állhat, hogy a hölgyek nagy százaléka magán orvosi rendelőkben végezteti 
el a szűrővizsgálatot, amely nem kerül bele a szűrési statisztikákba. 
 
Szervezett lakossági emlőszűrés  
Nógrád megye 45-65 év közötti női lakosságának két évenkénti emlőszűrő vizsgálata két 
szűrőközpontban a Szent Lázár Megyei Kórházban működő Komplex Mammográfiás 
Központban, valamint a nyugat nógrádi településeken élő hölgyek részére a váci Jávorszky 
Ödön Kórházban működő Váci Mellközpontban történik. 

 
Szervezett lakossági emlőszűrés megjelenési arány 

2008-2012 

 Behívott Megjelent Megjelenési arány % 

2008 13023 4569 35,08 

2009 13866 4601 33,18 

2010 13962 4682 33,53 

2011 14090 4329 30,70 

2012 14331 4132 28,83 
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A fenti táblázatból kitűnik, hogy a behívások száma évről évre emelkedik, ugyanakkor a 
szűrővizsgálaton megjelentek száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A behívási- 
megjelenési arány messze elmarad a kívánatos 70-80%-os aránytól.  
 
A megjelenési arány vonatkozásában a megye országos összehasonlításban a 17. helyet 
foglalja el a széleskörű lakossági tájékoztatás ellenére.  

  
 
 

 Szervezett lakossági emlőszűrés megjelenési aránya megyei összehasonlításban 
2011.év 

 Megye Meghívólevelek 

száma 

Megjelentek 

száma 

Megjelenési 

arány % 

18. Budapest 110798 32439 29,7% 

20. Baranya 22468 5898 26,2 

14. Bács-Kiskun 46922 15915 33,9 

7. Békés 30321 12043 39,7 

15. Borsod-Abaúj-
Zemplén 

46779 15600 33,3 

6. Csongrád 35813 14539 40,5 

2. Fejér 19878 9851 49,5 

9. Győr-Moson- 
Sopron 

30671 12003 39,1 

13. Hajdú-Bihar 52645 18005 34,2 

19. Heves 32793 9124 27,8 

10. Komárom 17091 6682 39,0 

17. Nógrád 14090 4329 30,7 

16. Pest 42313 13279 31,3 

5. Somogy 12810 5751 44,8 

8. Szabolcs-Szatmár-
Bereg 

32063 12611 39,3 

12. Jász-Nagykun-
Szolnok 

32258 11904 36,9 

11. Tolna 19203 7293 37,9 

1. Vas 13396 8300 61,9 

4. Veszprém 23062 10746 46,5 

3. Zala 21035 10332 49,1 
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Vastagbélszűrési program 
 
Sikerként könyvelhetjük el, hogy a 2012 decemberében útjára induló a vastagbéldaganatok 
korai felismerését célzó szűrőprogramban Győr-Moson-Sopron és Heves megye mellett 
Nógrád megye is részt vesz. A 2013-as évben összesen mintegy 33.000 vizsgálat elvégzésére 
van lehetőség. A korábbi időszakban lezajlott programhoz hasonlóan most is csak az önként 
jelentkező háziorvosok vesznek részt a vizsgálatban. A szűrés előkészítése 2012 IV. 
negyedévében megtörtént, a széleskörű tájékoztatás ellenére mindösszesen 18 háziorvosi 
jelezte a programban való részvételi szándékát. A program tényleges indulása a lakossági 
meghívólevelek kiküldésével 2013. május hónap közepén megtörtént. 
 

 
V. Nógrád megye 2012. évi járványügyi helyzetének értékelése 
 
A vizsgált időszakban kedvező és kedvezőtlen jelenségek egyaránt szerepet játszottak a 
megye járványügyi helyzetében. 
 
Nógrád megyében 2012-ben 1865 fertőző megbetegedést diagnosztizáltak. A bejelentett 
esetek 68,6%-a légúti-, 19,8%-a enterális-, 10,3%-a vektorok által terjesztett zoonózis 
(állatról emberre terjedő megbetegedés), 0,9%-a idegrendszeri-, 0,3%-a vírushepatitis-
megbetegedés volt, és 0,1%-át HIV fertőzés okozta.  
 

 
 
Tárgyévben 17 közösségi járvány fordult elő a megyében (9 légúti, 7 enterális, 1 rühesség). 
Fertőző megbetegedés következtében 4 halálesetet jelentettek.  
 
Az előző évhez képest emelkedett a légúti, és az idegrendszeri megbetegedések száma, 
csökkent az enterális esetek és az egyéb zoonózis megbetegedések előfordulása.  
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A légúti megbetegedések számának emelkedését a varicella (bárányhimlő) esetek nagy 
száma, az óvodai és általános iskolai járványok kialakulása okozta. Ez a tendencia 3-4 éves 
periódusokban ismétlődik, amikor védettséggel még nem rendelkező gyermekek kerülnek be 
a gyermekközösségekbe.  
A bejelentett enterális megbetegedések hirtelen csökkenését az okozta, hogy 2012-től 
megszűnt az enteritis infectiosa (összes fertőző hasmenés), valamint a vírusos gastroenteritis 
gyűjtődiagnózissal jelentendő esetek bejelentési kötelezettsége. 
A baktériumok által terjesztett enterális megbetegedések (Szalmonellózis, 
Campylobacteriozis stb.) száma csökkent, ami egyrészt az állategészségügyi és 
élelmiszeripari intézkedéseknek, valamint az egészségügyi felvilágosító munkának 
köszönhető. A vírusok által okozott enterális megbetegedések száma viszont fokozatosan  
emelkedik, és a gyors kontakt terjedés következtében főleg kórházakban, szociális 
otthonokban okoz közösségi halmozódásokat. 
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Az egyéb zoonózisok csoportjában főleg a bakteriális Lyme-kór okozta megbetegedések 
száma magas, ami a megye természeti adottságai következtében a kullancsok 
elszaporodásával magyarázható. A betegség ellen jelenleg nem áll rendelkezésre védőoltás. 
A szintén kullancsok által terjesztett vírusos kullancsencephalitis (agyvelőgyulladás) 
megbetegedések száma a nagyszámú kullancspopuláció ellenére is alacsony a megyében 
(évente 1-4 eset), ami a rendelkezésre álló védőoltásoknak köszönhető.  
 

 
 

Az életkorhoz kötött kötelező védőoltások teljesítésének aránya kedvezően alakult. Az 
átoltottság mind a folyamatos, mind a kampányoltások esetében meghaladta a 99, 0 %-ot. 
A védőoltások hatékonyságának köszönhetően 2006 óta nem fordult elő a megyében 
életkorhoz kötött kötelező védőoltással megelőzhető fertőző megbetegedés. 
 
Nógrád megyében, a 2011/2012. évi influenza szezonban, az influenza surveillance keretén 
belül, 28 háziorvosi körzetben kísértük figyelemmel az influenzaszerű megbetegedések 
alakulását.  
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A 2011/2012. évi influenza járványgörbe, az országos járványgörbéhez hasonlóan alakult, de 
jóval alacsonyabb értékeket mutatott. 
Nógrád megyében a 2011/2012. évi influenza szezonban a becsült influenzaszerű 
megbetegedések kumulatív száma 1436 volt. A megye lakosságának kb. 0,7 %-a 
fertőződött. Influenza járvány nem alakult ki a megyében.  
A megye illetékességi területén a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház és a 
balassagyarmati Dr. Kenessey Allbert Kórház rendelt el látogatási tilalmat megelőző jelleggel. 
 
A 2012/2013. évi influenza szezonban, az influenza surveillance keretén belül, 29 
háziorvosi körzetben kísértük figyelemmel az influenzaszerű megbetegedések alakulását.  
A 2012/2013. évi influenza járványgörbe, az országos járványgörbéhez hasonlóan alakult, de 
magasabb értékeket mutatott. 
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Nógrád megyében a 2012-2013. évi influenza szezonban a becsült influenzaszerű 
megbetegedések kumulatív száma 5229 volt. A megye lakosságának kb. 2,6 %-a 
fertőződött.  
Az influenzaszerű megbetegedések száma 2013. 6. hetétől hirtelen kezdett emelkedni, és 
már a 8. héten elérte a csúcsot. A megyei járvány 2013. 12. hetéig zajlott. A járványos 
hetekben 899 influenzaszerű megbetegedést jelentettek a kijelölt háziorvosok. Ennek 
megfelelően kb. 4381-en, a megye lakosságának 2,2 %-a betegedett meg ebben az 
időszakban. 
A 2012/2013. évi influenza szezonban 5 közösséget érintő influenza járvány alakult ki a 
megyében: (3 óvoda, 1 általános iskola, 1 bölcsőde). 
A 2012/2013. évi influenza szezonban a megye illetékességi területén lévő mindhárom 
kórház látogatási tilalmat rendelt el megelőző jelleggel. 
 
A 2011/2012-es és a 2012/2013-as influenza szezonban is 28.000 adag térítésmentes Fluval 
AB oltóanyag állt rendelkezésre a megyében. 
A Fluval AB oltóanyagból (28.000 adag), megyei szinten a 2011/2012-es szezonban 20.596 
adag, a 2012/2013-as szezonban 21165 adag oltóanyag került felhasználásra. Az oltóanyag 
felhasználás 73,6 – 75,6 %-os volt. 
 

 
 

A 6 – 35 hónapos gyermekek részére a 2011/2012-es és a 2012/2013-as influenza szezonban 
biztosított 90-90 adag, térítésmentes Vaxigrip Junior oltóanyagból a 2011/2012-es 
szezonban 63 adag, a 2012/2013-as szezonban 65 adag oltóanyag került felhasználásra, az 
összes oltóanyag 70, 0 – 72,2 %-a.  
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VI. Település-  és környezet-egészségügy 
 
Élelmezés- és táplálkozásegészségügy 
 
Magyarország táplálkozással összefüggő egészségügyi mutatói a legrosszabbak közé 
tartoznak az Európai Unióban. Az egészség megőrzésének egyik fontos eleme a helyes 
táplálkozás. A táplálkozás befolyásolja a testi és szellemi kondíciónkat és fontos szerepe van 
a betegségek megelőzésében. Az elégtelen táplálkozás következményeként vitamin és 
ásványianyag hiány, fáradékonyság, hajhullás, feszültség, növekedési problémák léphetnek 
fel, növekedik az elhízás, szív és érrendszeri, daganatos, emésztőszervi megbetegedések 
kockázata. A lakosság igen nagy százalékban veszi igénybe a közétkeztetésben nyújtott 
szolgáltatást, ezért rendkívül fontos, hogy mi kerül az asztalra. Ennek jelentőségét tovább 
fokozza az, hogy térségünkben egyre több az olyan gyerek, aki – szociális problémák vagy a 
szülők nemtörődömsége miatt – csak az óvodai vagy az iskolai közétkeztetésben jut 
táplálékhoz. Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet 2009-ben végzett 
táplákozás-egészségügyi felmérése azt bizonyította, hogy a közétkeztetésben tálalt étel 
nagyon sok esetben nem elégíti ki az életkori szükségleteket, sem mennyiségi sem minőségi 
szempontból. A rendszer hosszú évek óta berögzült menüsorok és nyersanyagok 
felhasználásával működik. A felmérés eredménye megerősítette, hogy nem alaptalanok a 
közétkeztetésben felszolgált ételek minőségét kifogásoló bejelentések, panaszok és hogy 
minél előbb el kell indítani a közétkeztetés reformját. A táplálkozási ajánlásokat korábban a 
vendéglátó termékek előállításának feltételeiről szóló 67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-
SZMM együttes rendelet melléklete tartalmazta. A jogszabály 2011.július 02-án hatályát 
vesztette.  Ezt követően nem volt érvényes ajánlás sem a közétkeztetőknek, sem a 
lakosságnak, sem a hatóságnak. A hiány miatt az Országos Tisztifőorvosi Hivatal döntési 
kényszer előtt állt. A régi normatívák helyett 2011. augusztus 01-ei keltezéssel új táplálkozás-
egészségügyi ajánlást (továbbiakban:Ajánlás) dolgozott ki a rendszeres étkezést biztosító, 
szervezett élelmezési ellátásra vonatkozóan.  
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Az Ajánlás sürgeti a változatos étkeztetést, a színes menüsorokat. Ugyanakkor az Ajánlás 
egyben útmutatót is ad a közétkeztetés megújítását célzó jogszabály megjelenéséig, a benne 
foglaltak bevezetésével fel lehet készülni a rövidesen kötelezettséggé váló feladatra. A 
jogszabály megjelenése ez év második felében várható. A hatálybalépést követően a feladat 
nem kisebb dolog, mint az étkezők számára energia és tápanyagigénynek megfelelő jellegű 
és összetételű táplálék biztosítása. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a közétkeztetőknek az 
eddigieknél sokkal nagyobb lesz a felelőssége.  
Szabályozás várható többek között az étrendtervezésben, a közétkeztető által biztosítandó 
tájékoztatásban, diétás étkeztetésben, folyadékpótlásra vonatkozóan, személyi 
feltételekben. Meghatározásra kerül, hogy a különböző korcsoportok számára mennyi a 
naponta szükséges energiabevitel, az étrendnek milyen arányban és módon kell tartalmaznia 
a különböző élelmiszereket (pl. húsokat, tejtermékeket, zsiradékokat, cukrot, gabonaalapú 
élelmiszereket, zöldségeket és gyümölcsöket) 
 A változatos étrend alapját egy úgynevezett változatossági mutató fogja jelezni, amelyet a 
főzelék-, leves-, hús- és köretfélék gyakoriságából lehet majd kiszámítani. Rögzíti a tervezet a 
naponta biztosítandó valamint a kerülendő élelmiszereket, élelmiszercsoportokat.  
Amennyiben a tervezetet elfogadják, 2014 januárjától lépne hatályba, és alkalmazása 
kötelező lesz. 
A szolgáltatóknak bizonyára nagyobb figyelem és több energia kell majd ahhoz, hogy 
megszokják és az előírások szerint készítsék az ételeket.  
Az OÉTI táplálkozás-egészségügyi vizsgálatának lehangoló eredményei miatt az ÁNTSZ Dél-
Alföldi Regionális Intézete már 2009-ben úgy döntött, hogy a változást nem lehet elkerülni. A 
Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve és a Magyar 
Gasztronómiai Szövetség partnerkapcsolatot alakított ki és 2010-ben elindított egy 
menzaprogramot. A Mintamenza-ként megismert program (továbbiakban: Program) fő 
célkitűzése az egészségesebb, korszerű táplálkozás kialakítása, a közétkeztetés megújítása, 
melynek egyértelmű nyertese egy egészségesen táplálkozó, étkezési kultúrával rendelkező 
felnövő generáció. Ennek érdekében volt szükség arra, hogy az eddig alig használt 
nyersanyagokat, pl. hal, gyümölcs, minőségi tejtermékek, teljes kiőrlésű pékáruk  minél 
szélesebb körben alkalmazzák, és a helyi szállítók, helyi őstermelők termékeit, valamint a bio 
élelmiszereket a közétkeztetésbe bevonják.   
A programban elért eredmények ismeretében az Országos Tisztifőorvosi Hivatal úgy döntött, 
hogy 2012-től országos kiterjesztést kap a Békés megyeiek kezdeményezése. A Programhoz 
csatlakozott konyhák önként vállalták azt, hogy jogszabályi kötelezettség nélkül is hajlandók 
tenni a közétkeztetés javításáért. Ugyanakkor ez az időszak felkészülésnek is tekinthető a 
jogszabály hatálybalépéséig, amiben szakemberek segítségét vehetik igénybe.   
A jogszabály hatályba lépése mindenképpen nagy kihívás lesz. A táplálkozási szokásokat 
megváltoztatni nehéz feladat, amelyben nem lehet rövidtávon nagy sikereket elérni. Az 
egész életre mintául szolgáló szokások kisgyerekkorban alakíthatók ki a 
legeredményesebben, számukra azok az ízek lesznek természetesek, melyeken felnőnek. Az 
új típusú közétkeztetésben felnövő generáció már a gyerekeinek is azokat a táplálkozási 
szokásokat fogja átadni, melyek elengedhetetlenül fontosak az egészségmegőrzés 
szempontjából. 
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Légköri allergének 
 
Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata 19 monitorozó állomása közül a Nógrád megyei állomás 
Salgótarjánban a Szent Lázár Megyei Kórház főépületének tetején működik.  
Az állomáson 32 növény és 2 gomba légköri pollen-, illetve spórakoncentrációjának 
folyamatos gyűjtése történik, az elemzést és az értékelést az Országos 
Környezetegészségügyi Intézet Aerobiológiai Monitorozási Osztálya végzi. 
A szolgáltatott adatok összegzik a levegőben lévő összes pollent a monitorállomás, tehát a 
város és 30-40 km-es körzete területére, s ezzel hasznos információkat nyújt a virágzó 
növények allergiát okozó pollenmennyiségéről. Az allergia világszerte a negyedik 
legfontosabb nem-fertőző betegséggé vált, az érintettek aránya az iparosodott fogyasztói 
társadalomban eléri a 30%-ot. 
Nógrád megye országos viszonylatban még mindig a legkevésbé pollenszennyezett területek 
közé tartozik, különösen Salgótarján és környéke.  
A tavaszi pollenösszetételt a várost övező hegységek természetes vegetációja határozza 
meg, majd ezt követi a kora nyári gyomok szezonja. A tavaszi pollenszezon alakulását 2012-
ben is a hőmérséklet határozta meg. A 2011. év végén, illetve 2012. januárban csak 
rövidebb, enyhe fagyok voltak, így a pollenterhelés – a mogyoró és az éger virágzásával – 
már február végén, a 9. héten elkezdődött. 
A tavaszi szezon csúcsa a tartós felmelegedés hatására március második felére, április elejére 
tehető, a pollenterhelés a magas heti pollenértéket a 12. héten a ciprus- és tiszafafélék 
virágzásakor érte el. Áprilisban a húsvéti fagyok és a tartósan hűvösebb, csapadékosabb 
időjárás következtében csökkent a pollenterhelés. A tavaszi fák pollenszezonjából az 
átmenet a kora nyári gyomok virágzásába folyamatos volt, jellemző növények a 
pázsitfűfélék, a csalán és az útifű. 
A nyári időszakban a legnagyobb jelentősége a parlagfűnek (Ambrosia) van, melynek pollenje 
a legerősebb légköri allergénnek számít. A parlagfű virágzásának szezonja a kevés tavaszi 
csapadéknak és a nyáron is hosszúra nyúló meleg és aszályos időjárásnak köszönhetően 
2012. évben kissé később indult, illetve kisebb intenzitással jelentkezett. A parlagfű szezon 
Nógrád megyében 2012. évben a 31. héten, július végén kezdődött és szeptember végéig, 
a 39. hétig tartott. 
Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózatának hivatalos adatai alapján Nógrád megye országos szinten 
a kevésbé szennyezett területek közé tartozik. A nagyon magas parlagfű pollenterhelésű 
(100 db pollenszem/m3) napok száma: 6 nap volt. A parlagfű pollenre különösen érzékeny 
allergiásoknál 10 db pollenszem/m3 feletti közepes, az érzékenyeknél 30 db pollenszem/m3 
feletti magas napi koncentráció esetén már jelentkeznek a tünetek. Az utolsó olyan napot, 
amikor a parlagfű virágpora tüneteket okozó koncentrációban volt jelen Nógrád megyében 
szeptember végén regisztrálták – ezután véget ért a 2012. évi pollenszezon. Az allergiások 
szempontjából azonban még a tél sem mindig tünetmentes időszak, hiszen fagymentes, 
enyhébb időszakokban az allergén gombák – főleg a Cladosporium – koncentrációja időnként 
megemelkedhet és elérheti a tüneteket okozó szintet is. A fűtési szezonban pedig a beltéri 
allergénterhelés révén gyakoribbá válhatnak a penészgomba és a poratka által kiváltott 
allergiás megbetegedések. 
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Levegőminőség 
 
Nógrád megye területén kül- és beltéri levegőminőséget érintő közegészségügyi probléma az 
elmúlt években nem merült fel. 
Kültéri levegőminőség analizálására szolgáló automata berendezés kizárólag Salgótarján 
városban van telepítve (Vasvári Pál utca). Működtetését a területileg illetékes 
környezetvédelmi felügyelőség végzi. Az interneten megtalálható mérési eredmények 
alapján megállapítható, hogy a gépjárműforgalomból adódó közlekedési eredetű 
légszennyezés jelentősebb, időnként az időjárási viszonyok függvényében megnövekszik a 
10µm-nél kisebb porszemcsék koncentrációja (szállópor értékek (PM10/ TSPM).  2012-ben 
február hónapban kellett elrendelni a szmogriadó riasztási fokozatát a levegő szállópor 
koncentrációjára vonatkozó egészségügyi határérték kétszeresét meghaladó értékek miatt. 
Az időjárási viszonyok változásával (csapadék, szél) az értékek jelentősen csökkentek. 
 

Ivóvíz 
 
A megye településeinek közműves ivóvízellátása 100%-os, melyet 37 közüzemi vízellátó 
rendszer biztosít. A szolgáltatott ivóvíz mennyisége statisztikai adatok alapján folyamatosan 
csökken. Ebből adódóan az ivóvízellátás biztonsága jó, mennyiségi problémák nincsenek, 
vízkorlátozásra évek óta nem került sor. 
A megye területén mindhárom lényeges vízbeszerzési lehetőség (felszíni vizek, talajvíz, 
mélyfúrású kutak) adott. Az ivóvízellátás elsősorban felszíni vízből nyert vízzel történik, 
kisebb részben talajvízadó rétegre telepített kutakból és elhanyagolható mennyiségben 
mélyfúrású kutakból és forrásfoglalásokból. 
A felszíni víztisztító műveknél három víztározó üzemel, ebből kettő ivóvíz tározás céljára 
létesült (Komravölgyi és a Hasznosi víztározó), egy pedig több célú hasznosítással üzemel 
(Maconkai víztározó). Ivóvíz ellátásra igénybevett felszíni vizek az Ipoly és Zagyva folyó, 
illetve a Kövicses és Csörgő patak, illetve DMRV Zrt. szolgáltatási területén a Duna. 
Ivóvíz dúsítást egy vízműnél alkalmaznak (Bátonyterenye Káposztási vízmű).  
A vezetékes ivóvizek néhány település (Cered, Zabar) mélyfúrású kútjainak ammónium 
tartalma kivételével, általánosságban megfelelő minőségűek. Az elmúlt évben a szolgáltatott 
ivóvíz minőségében – a hatósági laborvizsgálatok alapján – a korábban is ismert kémiai 
vízminőségi problémák jelentkeztek (ammónia, vas, mangán). Az elöregedő hálózatokban 
kialakuló másodlagos bakteriális szennyeződés a megye több településén veszélyezteti az 
ivóvíz minőséget. A megye településeinek mintegy 50%-át érintette 2012-es év folyamán  
mikrobiológiai vízminőségi probléma - elsősorban jelentősen megnövekedett 22°C-on növő 
telepszám tekintetében -, amikor is határozattal kellett elrendelni a mintavételi helyhez 
(közkifolyó) tartozó hálózati szakaszok mosatását, fertőtlenítését. A vizsgált minták közel 
20%-a biológiai szempontból (határértéket meghaladó üledék-, véglény-, féreg-, 
gombatartalom) esett kifogás alá. A problémát az ivóvízszolgáltató szintén a hálózati 
szakaszok mosatásával tudja orvosolni. 
A magas koncentrációjú arzén problémája Nógrád megyét nem érinti.   
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2012. évben a megye ivóvízellátásában rendkívüli esemény, az ivóvíz fogyasztásával 
összefüggésben enterális megbetegedés valamint MHB (=methhaemoglobinaemia, azaz a 
vér oxigénszállítását akadályozó anyag jelenléte, mely csecsemőknél okoz problémát) 
megbetegedés nem fordult elő. 
 
39. ábra Közüzemű vízhálózatba bekapcsolt lakás a lakásállomány százalékában 
2011.dec.31.  
 

 
 
Talajhigiéne 
 
A megyében az egyik jelentős környezet-egészségügyi probléma a folyékony települési 
hulladékok elhelyezése, ártalmatlanítása.  
A települési folyékony hulladékok elhelyezése és ártalmatlanítása Nógrád megyében az 
egyre jelentősebb mértékű csatornázottság ellenére sem megoldott, ugyanis a lakossági 
rákötések aránya az új közüzemi hálózatok esetében sem éri el a 100%-ot. Az érvényben 
lévő, progresszíven emelkedő, talajterhelési bírság nem váltotta be a hozzáfűzött 
reményeket. 
Jelentős probléma a közcsatorna hálózattal még nem rendelkező településeken, illetve a 
szennyvízcsatorna bekötésekkel nem rendelkező ingatlanokon keletkező, szippantással 
eltávolított szennyvizek illegális elhelyezése, ártalmatlanítása. 
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40. ábra Közüzemű szennyvízgyűjtő hálózatba bekapcsolt lakás a lakásállomány 
százalékában 2011.dec.31. 

 
 
A települési szilárd kommunális hulladékok szállítása és ártalmatlanítása gyakorlatilag a 
megyében megoldott.  
A megyében négy környezethasználati engedéllyel rendelkező, a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően kialakított és üzemeltetett hulladéklerakó telep található. A salgótarjáni és 
nógrádmarcali térségi telepeken a megye közel 100 településének hulladékát 
ártalmatlanítják. 
Továbbra is gondot jelent a felhagyott szeméttelepek, helyi szemétlerakó helyek 
rekultivációja. 
 

Kémiai biztonság 
 
Területünkön kémiai biztonsági szempontból jelentős egységek a nagy ipari üzemek, melyek 
termékeik gyártásához alapanyagként, segédanyagként használnak jelentősebb mennyiségű 
vegyi anyagokat, keverékeket. Az üzemekben jellemzően fémszerkezet-, alkatrész- és 
gépgyártás, lakókocsi-, műanyag-, illetve cipőgyártás történik. A gyártás során különböző 
fém- és műanyagöntést, felületkezelést (zsírtalanítást, szinterezést, fényezést) végeznek. 
Ezek az egységek a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) rendeletben foglalt szerepük szerint elsősorban 
továbbfelhasználók. Az alapanyagok és a vegyi anyagok nagy részét magyarországi 
forgalmazóktól és az Unió országaiból szerzik be. Az előző évekre  jellemző volt, hogy az 
egységekre elkészített kockázatértékelések sok esetben előre összeállított kérdőív jellegű 
felmérőlapokból álltak, tartalmilag nem voltak megfelelőek.  
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A 2012-es évben azonban a felülvizsgálatok során a kockázatértékelések mind tevékenység 
mind pedig telephely specifikussá lettek téve a dokumentációk kiegészítésével, 
átdolgozásával. Így elmondható, hogy a legtöbb egységre elkészített kockázatértékelés 
megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az üzemekben a kémiai biztonsági helyzet jónak 
mondható, többségükben a kémiai biztonsággal összefüggő feladatok elvégzésére külsős 
szakembert alkalmaznak. Így elmondható, hogy a rájuk vonatkozó jogszabályi előírásokat jól 
ismerik, komolyan veszik és eleget tesznek az ezzel összefüggő kötelezettségeiknek.  
Kémiai biztonsági szempontból a kiskereskedelmi cégeknél (festék-, gazda-, háztartási 
boltok, építőanyag kereskedések) is javulás tapasztalható. Köszönhető ez annak, hogy a 
kémiai biztonsági szakterületen kívül a település egészségügyi, élelmezés egészségügyi, 
ifjúság egészségügyi, egészségügyi igazgatási szakterület és a járványügy is végez általános 
kémiai biztonsági ellenőrzést és a hatósági megelőző tevékenység során végzett helyszíni 
ellenőrzések alkalmával is megtörténik a kémiai biztonsággal kapcsolatos tájékoztatás és a 
veszélyes anyaggal végzett tevékenység bejelentésére is felhívjuk a figyelmet.  
A veszélyes anyaggal illetve keverékkel végzett tevékenység bejelentésének fegyelme is 
jónak mondható a 2012-es évben 262 db érkezett be intézetünkhöz. A bejelentések nagy 
részét az újonnan alakuló kis kereskedelmi egységek teszik ki. A nagy ipari egységek már az 
előző években maradéktalanul megtették ezen bejelentésüket. A veszélyes anyaggal végzett 
tevékenység bejelentés rendjének terén a 2012-es évben változás történt, mivel 2012. április 
15-től az ügyfeleknek a bejelentéseiket már nem papír alapon kell megtenni intézetünk felé, 
hanem elektronikus formában a Kémiai Biztonsági Információs Rendszerbe. 
A biztonsági adatlapok tekintetében is javulást tapasztaltunk, egyre kevesebb a régi, nem 
megfelelően elkészített adatlap. Egy-két kiskereskedelmi boltban találtunk nem megfelelő 
csomagolású, feliratú és adatlapú korlátozás alá eső terméket, amely a szállító láncban az 
információ áramlás elakadásából származhat. Intézetünk illetékességi területén a 2012-es 
évben –hasonlóan a 2010-es és 2011-es évhez 2 db vegyi anyag gyártó és 6 db egyedi 
importőr végzett tevékenységet. Vegyi anyag gyártó üzem tekintetében annyi változás 
történt a tavalyi évhez képest, hogy a Nógrádi Erdőkémia Kft. (Tolmács) egy részének 
felszámolását követően, tevékenysége lecsökkent, mellette a Nógrádi Vegyiipari Zrt. alakult 
és vette át a gyártás nagyrészét és forgalmazását is. A MOGUL Hungária Kft. 
(Balassagyarmat) olajok, kenőanyagok első forgalmazója. A MEFFERT Hungária Kft. (Rétság) 
pedig, a német anyacég DÜFA márkájú termékeinek nagykereskedelmi forgalmazója (biocid 
termékek, festékek, lakkok), mellette falfestékeket is gyárt. A Salgótarjáni Ipari Parkban 
működő Mitsuba Kft., mint egyedi importőr az EU-n kívül szerzi be a tevékenységéhez 
felhasznált zsírtalanítószert. A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) rendeletben és a veszélyes 
anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK 
(CLP) rendeletben foglaltak ellenőrzését elsősorban a gyártó, forgalmazó és az egyedi 
importőr cégeknél végeztünk, a rájuk vonatkozó előregisztrációt, újraosztályozást, címkézést 
elvégezték.  
A biocid hatóanyagot tartalmazó (mely valamely kártékony biológiai szervezetet kémiai vagy 
biológiai eszközökkel elpusztít, elriaszt, ártalmatlanít stb.) termékek ellenőrzésénél előtérbe 
helyeztük a kiskereskedelmi egységek és egészségügyi szolgáltatók mellett a strandokat és a  
szennyvíztisztító telepeket. Tiltott hatóanyagú biocid terméket a 2012-es évben nem 
találtunk. 
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Zárszó 
 
Jelen tájékoztató Nógrád megye lakosságának legégetőbb egészségi problémáit taglalta. 
Munkánkkal célunk, hogy felhívjuk a döntéshozók és a társadalom figyelmét Nógrád megye 
népességének egészségi állapotában is megnyilvánuló hátrányos helyzetére, s evvel is 
segítjük a népegsészségügyi szemléletű döntéshozatalt. 

 
A tájékoztatóban szereplő adatok forrásai: 
 

KSH Magyar statisztikai évkönyv (2011) 
KSH Nógrád megye statisztikai évkönyve (2011) 
Járási Népegészségügyi Intézetek adatai 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2011. évi finanszírozási adatbázis 
Országos Epidemiológiai Központ adatai   
Országos Környezetegészségügyi Intézet adatai 
GYEMSZI nyilvántartásai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


