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Vezetői összefoglaló
Kutatásunkban - a szakirodalomban, felügyeleti szervek és intézmények honlapjain megtalálható
információk alapján - arra kerestük a választ, melyek a népegészségügy jellemző intézményei az EU
tagországokban, milyen azok irányítása, mi jellemzi az egyes intézmények közötti kapcsolatot, az
intézmények finanszírozását és HR hátterét. Felhasználtuk és bemutatjuk a WHO 2012 őszén hasonló
témában megjelent, széleskörű szakirodalom feldolgozáson, a Maastrichti Egyetem projektjén, és az
egyes országok által kitöltött online önértékelésen alapuló kutatásainak eredményeit is (1, 2).

Népegészségügyi funkciók
A népegészségügy legfontosabb területeit a WHO Népegészségügyi Szakértői Csoportja tíz alapvető
népegészségügyi funkció-csoportba rendezte:
- A lakosság egészségi állapotának és jóllétének felügyelete
- Az egészségi ártalmak és veszélyhelyzetek monitorozása és kezelése
- Környezet-egészségügyi, foglalkozás-egészségügyi, élelmiszerbiztonsági és egyéb téren
folytatott egészségvédelem
- Egészségfejlesztés
- Betegségmegelőzés és a betegségek korai stádiumban való diagnosztizálása
- Az egészséget és a jóllétet szolgáló irányítás biztosítása
- Népegészségügyi személyzet biztosítása
- A fenntartható szervezeti struktúrák és a finanszírozás biztosítása
- Érdekérvényesítés, kommunikáció és társadalmi mobilizáció
- Népegészségügyi kutatás
Az ország-összefoglalókban az utolsó két funkció kivételével e területek többségét vizsgáltuk.
Országonként a népegészségügy szervezeti hátterét az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala által
meghatározott struktúrában mutatjuk be. A területek között az olyan átfogó funkciók, mint a
személyzet és a finanszírozás információi direkt kapcsolatfelvételek nélkül eltérő mélységben,
helyenként hiányosan hozzáférhetők.
A népegészségügy feladatai között minden vizsgált országban megtalálható minden népegészségügyi
funkció, azokon belül azonban vannak jól mérhető eredményeket felmutató területek (pl. fertőző
betegségek felügyelete, elsődleges prevenció) és kevésbé transzparens működési területek. Ezek
közé tartozik például a nem fertőző betegségek felügyelete, az egészségfejlesztés területe, annak
keretében is az országokon belül jellemző egészségben, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésben,
egészséget befolyásoló kockázati tényezőkben megmutatkozó egyenlőtlenségek kezelése, a gazdaság
különböző szektorai közötti integrált akciók a lakosság egészsége érdekében.
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Szervezet, irányítás
A vizsgált országok népegészségügyi szervezeti rendszereire többnyire a több intézmény között
megosztott feladat és felelősség jellemző. A legtöbb országban az egészségügyért felelős
minisztérium a népegészségügy legfőbb irányító szerve. Mellette azonban számos más terület és
minisztérium helyet kap az irányításban (pl. környezet-egészségügy, élelmiszerbiztonság,
munkaegészségügy esetében). Az intézmények közötti, valamint a népegészségügy és az
egészségügyi ellátórendszer más területei, még inkább az egészségügy és más szektorok közötti
együttműködés, integráció, mint az irányítás megkülönböztetett feladata, ma még a legtöbb
országban hiányosságokkal küszködik. Jó példaként Finnország, Svédország szektorközi
együttműködései említhetők. A népegészségügyi feladatok a népegészségügy saját
intézményrendszere mellett az egészségügy gyógyító szektoraiban is megtalálhatók, az országok
jelentős részében elsősorban az alapellátásba integrálódtak kisebb-nagyobb mélységben.
Legnagyobb mértékben Finnország alapellátási központjai végeznek népegészségügyi feladatokat,
amelyek között egyéni és csoportos preventív szolgáltatások és közösségi szintű feladatok (pl. a
lakosság egészségi állapotának monitorozása, az egészségfejlesztés koordinációja, egészségvédelem
és –felügyelet, fertőzéses megbetegedések monitorozása, helyi járványok elleni fellépés és
immunizáció stb.) is megtalálhatók. Ugyancsak jó példaként említhetők azok az országok, ahol az
alapellátás prevenciós tevékenységét a finanszírozásban is elismerik (pl. Anglia Quality and
Outcomes Framework finanszírozási rendszere, amelyben a háziorvosok díjazását befolyásolja a
prevenciós, szűrési tevékenységük, hasonlóan például Litvániában is a háziorvos külön díjazást kap a
prevenciós szolgáltatásokért és bónuszt a teljesítmény indikátorok alapján, Észtországban bónusz jár
a prevencióért, vagy az utóbbi időben Magyarországon is bevezetésre került a háziorvosi minőségi
indikátorok, köztük egyes prevenciós szolgáltatások szerinti külön díjazás). A jó példák mellett is a
betegek és az alapellátásban dolgozók egyaránt kevésnek érzik a prevenció terén nyújtott
tevékenységüket, amit részben a tevékenység időigényére, részben a motiváltság (anyagi) hiányára
vezetnek vissza.
Az országok különböznek abban, hogy a népegészségügyi tevékenység és intézményrendszer
irányítása centralizáltan vagy regionális szintekre delegálva valósul meg. Kelet-Európa országaiban
inkább jellemző a centralizált irányítás, egyes, pl. adminisztratív, hatósági feladatok alacsonyabb
szintekre helyezésével, míg Nyugat-Európában nagyobb szerepet kap a decentralizáció. Ausztriában,
Németországban a tartományok szinte teljes önállósága jellemző a feladatok megszervezésében.
Ebben lehetnek kivételek, országos szinten centralizált tevékenység minden országban a fertőző
megbetegedések felügyelete.
Mindegyik rendszerben előfordulhat, hogy a helyi szinteken megtalálható népegészségügyi
kapacitások a szükségletekhez képest szűkösebbek, és önkormányzatonként különböznek.

Források
A népegészségügy feladataira Európa-szerte limitált források állnak rendelkezésre. Bár lehetetlen
pontos adatokhoz hozzájutni, részben amiatt, hogy nem minden kiadás az egészségügyön belül
jelentkezik (pl. környezet-egészségügy), részben bizonyos kiadások az egészségügy gyógyító
szintjeihez delegáltak (pl. másodlagos, harmadlagos prevenció), az mindenesetre tény, hogy az
egészségügy gyógyító szektorainak kiadásaihoz képest népegészségügyre, prevencióra aránytalanul
keveset fordítanak az országok. Ráadásul ezek azok a kiadások, amelyeket forrás-szűkös
időszakokban (nem csupán a válság esetén) a kormányok a legkönnyebben megnyirbálnak. A
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népegészségügyre fordított kiadások a WHO tanulmánya szerint 2010-ben az összes egészségügyi
kiadás 0,62 százaléka (Olaszország) és 8,17 százaléka (Románia) között mozogtak. Az OECD
adatbázisa alapján az olasz 0,44 százaléktól a finn 5,18 százalékig terjedtek (Románia nem OECD tag,
így adata hiányzik az adatbázisból). Az EU tagországok átlagosan az egészségügyi kiadások 2,8
százalékát fordítják népegészségügyi feladatokra. Mivel az OECD adatai részletezettebbek, így a
kiadások struktúráját az OECD adatbázisa alapján vázoljuk. A népegészségügyi kiadások összes
egészségügyi kiadáson belüli arányát tekintve két kiugró nagyságrenddel jellemezhető ország
(Szlovákia: 5,04% és Finnország: 5,18%) mindegyike a kiadások nagyobbik részét: 3,18, illetve 4,02
százalékát munkaegészségügyre fordította. Hasonló oka van Magyarország 4,35 százalékos
népegészségügyi kiadásának is. A kiadások feladatok szerinti megoszlása statisztikai számbavételi
módszertani különbségeket is tükröz. Pl. Magyarország és Szlovákia nem fertőző betegségek
megelőzésére fordított kiadásai az egészségbiztosítás gyógyító-megelőző kasszájában találhatók. A
kiadásokban összességében a munkaegészségügyi kiadások aránya a legmagasabb, ha viszont a
három említett ország munkaegészségügyi kiadásait nem tekintjük, a nem fertőző betegségek
felügyelete és az anya- és gyermekvédelem, családtervezés kiadásai a nagyobb arányúak. (melléklet:
táblázat)
1. ábra Az EU tagországok, valamint Norvégia és Svájc népegészségügyre fordított kiadásai a
felhasználás területei szerint, az összes egészségügyi kiadás százalékában, 2010-ben
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Forrás: http://stats.oecd.org
15H

Megjegyzés: A kiadások nem tartalmazzák az összes népegészségügyi területet, hiányzik pl. a környezet-egészségügy,
vészhelyzetekre történő készültség. A magánkiadások elsősorban a munka (foglalkozás)-egészségügy kiadásai.
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2. ábra Népegészségügyre fordított kiadások a kiadások forrása szerint, az összes egészségügyi
kiadás százalékában, 2010-ben
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Forrás: http://stats.oecd.org
16H

Megjegyzés: A kiadások nem tartalmazzák az összes népegészségügyi területet, hiányzik pl. a környezet-egészségügy,
vészhelyzetekre történő készültség. A magánkiadások elsősorban a munka (foglalkozás) egészségügy kiadásai.

A népegészségügyi kiadások forrásai sokfélék. A források között Finnországot, Szlovákiát és
Magyarországot kivéve az állami szektor (kormányzat és társadalombiztosítás) dominál. E három
ország közül Finnországban és Magyarországon a magánkiadások aránya valamivel alacsonyabb, mint
az állami kiadásoké (az összes népegészségügyi kiadás 43-44 százaléka magán), Szlovákiában a
magánkiadások aránya magasabb, a különbségeket a munkaegészségügy kiadásainak cégek által
finanszírozott magas aránya okozza.
Az adóból, azon belül is elsősorban a helyi önkormányzatok forrásaiból finanszírozott kiadások
alkotják az állami finanszírozást Dániában és Svédországban, ahol az egészségügyi rendszer egésze
adóból finanszírozott. Finnországban a főként helyi önkormányzatok adófinanszírozása mellett a
munkavállalók és munkáltatók járulékaiból fenntartott társadalombiztosítás is szerepet kap a
népegészségügy, azon belül is a munkaegészségügy finanszírozásában (a finn foglalkozásegészségügyi rendszer a lakosság egészségügyi alapellátásában az egészségügyi központok reális
alternatívája). A társadalombiztosításból finanszírozott egészségügyi rendszereket működtető
országokban a népegészségügy finanszírozása is megoszlik az állam és a társadalombiztosítás között
(kivéve Szlovákia). Az arányok azonban a társadalombiztosítási rendszerek között is különböznek.
Németországban a biztosítók fedezik a kiadások döntő részét, Ausztriában viszont inkább az állam
finanszíroz, nem a társadalombiztosítás. Bár szórványosan megjelenhet a magánforrásból történő
finanszírozás más népegészségügyi feladatoknál is (pl. Magyarországon, Szlovéniában), alapvetően a
magánszektor (a cégek) a munkaegészségügy kiadásait fedezi.
A WHO szerint a népegészségügyi stratégiákra fordított kiadásokban komoly korlátot jelent, hogy az
egészségügyi finanszírozás éves költségvetés szerinti tervezése nem szolgálja a több éves
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megvalósítást igénylő, hosszú távú népegészségügyi, prevenciós programokat. További problémát
jelent a szükségletek szerinti finanszírozás tervezésében a források szétaprózódott jellege.
A pénzügyi erőforrásokon kívül a HR kapacitások is problémásak. Hiányosak a kompetenciák, a
karrier lehetőségek, a szakterület presztízse a gyógyító szakmák alatt van, kevés terv létezik a
népegészségügy szakember helyzetének fejlesztésére.
A népegészségügy a válság éveiben is változott. Ezt részben a takarékosság szándéka magyarázta, de
nem minden változás vezethető le a népegészségügy vesztes pozíciójából. Több ország
népegészségügyi irányítása keresi a számukra legjobb megoldásokat, amelyet - a példák alapján intézmények integrációjában, egyes, eddig különböző intézményekben ellátott népegészségügyi
feladatok egy intézménybe rendezésében látnak. Az egyik legjelentősebb integrációra irányuló
változás az EU tagországok között Angliában van folyamatban. 2013 áprilisától kezdi meg működését
az Egészségügyi Minisztérium felügyelete alatt több népegészségüggyel foglalkozó intézetet és eddig
másutt ellátott feladatot egy szervezetbe integráló Public Health England (PHE) népegészségügyi
hivatal. Integráció jellemezte Finnországot is, ahol a kutatási-fejlesztési kapacitások erősítésére az
Országos Egészségügyi és Jóléti Intézet (THL) keretében 2009-től két korábbi intézmény olvadt össze.
Dániában 2012-től olvadt össze az Országos Egészségügyi Tanács és a Gyógyszerügyi Hatóság, és
alakult meg a Dán Egészségügyi és Gyógyszerügyi Hatóság, mint az Egészségügyi Minisztérium
legfőbb hatósága, amelynek feladatai közé tartozik a népegészségügy monitorozása, az egészségügyi
szektor felügyelete és értékelése, az egészségfejlesztés és a betegségmegelőzés. Romániában az
Országos Népegészségügyi Intézet négy országos intézetet és hat regionális népegészségügyi
központot integrált egy szervezetbe. Folytatható a sor Észtországgal, ahol 2010-től működik az
Egészségügyi Tanács két korábbi intézmény feladataival.
Az elmúlt pár évben végrehajtott decentralizációs folyamat jellemezte Litvánia népegészségügyi
szervezetrendszerét. Először a népegészségügy infrastruktúrájának kiegészítésére 2008-2009
folyamán a városi és járási önkormányzatokban hoztak létre népegészségügyi hivatalokat. Majd a
2000-ben létrehozott Állami Népegészségügyi Szolgálat (VVSPT) - amely egy központi szervezeten és
10 regionális (megyei) népegészségügyi központon keresztül látta el tevékenységét – feladatait és
jogosultságait 2012-ben a 10 regionális népegészségügyi központra ruházták át (ezzel kiiktatták a
népegészségügy kettős irányítását, amely az Egészségügyi Minisztrérium Népegészségügyi
Főosztályán és az Állami Népegészségügyi Szolgálat központi szervezetén keresztül történt).
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A népegészségügy alapvető tevékenységi formái és azok
szervezeti-finanszírozási háttere a WHO és a Maastrichti
Egyetem tanulmányai alapján
Az alapvető népegészségügyi tevékenységek (működés) (essential public
health operations: EPHO) jellemzői Európában (1)
2007 óta a WHO Európai Régiójának 53 országa közül 41-ben végeztek értékeléseket az alapvető
népegészségügyi tevékenységekkel kapcsolatban, közel átfogó képet nyújtva ezzel a régió
országainak népegészségügyi szervezetéről. A vizsgálathoz 17 ország az Európai Régió módszerét
alkalmazva önértékelést végzett, valamint a Maastrichti Egyetem által az Európai Bizottság számára
készített tanulmány alapján áttekintették a 27 európai uniós tagország népegészségügyi
kapacitásaival kapcsolatos eredményeket is.
Az értékelés a WHO Európai Regionális Hivatalában működő Népegészségügyi Szakértői Csoport által
kidolgozott tíz alapvető népegészségügyi működési területen alapul.
Az értékelések eredményei az alapvető népegészségügyi területek szerint a következők:

1. A lakosság egészségi állapotának és jóllétének felügyelete
Az első EPHO tartalmazza a megbetegedések incidenciájának, prevalenciájának monitorozására
szolgáló felügyeleti rendszerek kiépítését és működtetését, az egészségi állapot, az
egészségmagatartás megismerését, a morbiditás és az egészségügyi indikátorok mérésére alkalmas
egészségügyi információs rendszerek működtetését (az adatok időbeli változásának, társadalmi,
gazdasági rétegződést is figyelembe vevő elemzését, a problémák, egyenlőtlenségek, szükségletek
azonosítását).
A WHO Európai Régiójához tartozó országok többsége rendelkezik a fertőző betegségeket, a
környezeti ártalmakat és az alapvető demográfiai, egészségügyi adatokat nyilvántartó felügyeleti
rendszerrel, és bár vannak a fizikai és kémiai ártalmak beazonosítására vagy az élelmiszerek
biztonságosságának értékelésére szolgáló rendszerek, de laboratóriumi hátterük nagyon eltérő.
Minden ország rendelkezik a fertőző betegségek ellenőrzésére irányuló stratégiákkal, de ezek
gyakorlati megvalósítása különböző. A nem fertőző betegségek rizikófaktoraival, illetve a
védőfaktorokkal és az életmódbeli eltérésekkel kapcsolatos adatszolgáltatás és rutin-ellenőrzés
általában kevéssé elterjedt.

2. Az egészségi ártalmak és veszélyhelyzetek monitorozása és kezelése
A második EPHO feladata a biológiai, kémiai és fizikai veszélytényezők monitorozása, és a környezeti
és a munkahelyi veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos prioritások előrejelzése és beazonosítása;
a környezeti ártalmakkal kapcsolatos kockázatértékelő eljárások kezdeményezése, a lakosság
tájékoztatása és veszélyhelyzetekre való figyelmeztetése, és az egészségi ártalmak káros hatásainak
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csökkentésére irányuló fellépés megtervezése
veszélyhelyzetek kezelésére szolgáló akciótervek).

(veszélyhelyzetekre

való

felkészültség,

Az EU-ban jelentős kapacitás áll rendelkezésre a népegészségügyi veszélyhelyzetek kezeléséhez.
Minden EU-tagországban működik a potenciális veszélyeket jelző rendszer, és minden tagországnak
van országos terve a váratlan népegészségügyi veszélyhelyzetekre.
Az országos kríziskezelő programok és a veszélyhelyzetek megoldására szolgáló szervezetek
általában felkészültebbek az előrelátható problémákra (pl. influenzajárvány), mint a váratlanul
bekövetkező vészhelyzetekre (pl. természeti katasztrófák). Az egyes országoknak laboratóriumi
hálózatok nyújtanak segítséget az egészségi ártalmak kivizsgálásához. A teljesítmény azonban nem
eléggé ismert. Erre utal az is, hogy az utóbbi járványok során, még a Régió leggazdagabb
országainak is problémát jelentett a veszélyhelyzetek megoldása. Bár az anyagi javak szűkös volta
sok ország számára nehézséget okozott, mégsem mindig ez akadályozta a hatékony fellépést, hanem
a felkészítés és az adatkezelés terén jelentkező hiányosságok.

3. Környezet-egészségügyi, foglalkozás-egészségügyi, élelmiszerbiztonsági és egyéb téren
folytatott egészségvédelem
Ez a tevékenység az egészségvédelmet szolgáló szabályozó mechanizmusok kialakításához és az
elfogadott normák betartásának monitorozásához szükséges intézményi kapacitást tartalmazza.
Kockázatértékelések és akciók szükségesek a környezet-egészségügyi, a foglalkozás-egészségügyi és
az élelmezés-egészségügyi biztonság megteremtéséhez. Lehetőség szerint fel kell mérni a különböző
társadalmi-gazdasági csoportok kockázatát, a kockázat-expozíció eltéréseinek meghatározásához.
A legtöbb országban jogszabály írja elő a foglalkozás-egészségügyi, az élelmiszerbiztonsági
kockázatok és a környezeti ártalmak értékelését. Olaszországban az állatorvosi szolgálat
egészségmegőrző osztályokba való integrálása helyi szinten nagymértékben hozzájárult az állati
eredetű élelmiszerek okozta megbetegedések visszaszorításához. Mindemellett eltérő hatékonyságú
a Régión belül a nozokomiális fertőzések monitorozása és a gyógyszer-rezisztencia felügyelete. Az
egészséghatás-értékeléseket nem alkalmazzák még következetesen minden európai országban. A
legnagyobb számú hatásértékelést az Egyesült Királyság, Finnország, Hollandia és Wales végezte.
Nagyon kevés ország folytatott kiterjedt hatásértékelést.

4. Egészségfejlesztés a társadalmi meghatározók kezelésére és az egészségi állapotban
jelentkező egyenlőtlenségek megoldására tett lépésekkel
Az egészségfejlesztés lehetővé teszi az emberek számára, hogy jobban tudják kontrollálni egészségi
állapotukat és az ezt meghatározó tényezőket, és így tudják javítani egészségüket. Az
egészségfejlesztés egyaránt vonatkozik a fertőző és a nem fertőző betegségekre. Az alábbi
tevékenységeket foglalja magába: az életmódváltás előmozdítása, speciális társadalmi-gazdasági
csoportok igényeihez igazított oktató és kommunikációs tevékenység az egészséges életmód
választásához, az egészségügyi szolgáltatóknál olyan ellátási modellek kidolgozása, melyek az
egészségfejlesztést ösztönzik, és lehetővé teszik az egészségügyi ellátáshoz való azonos hozzájutást,
az egyenlőtlenségek alapvető okainak feltárása, az egészség társadalmi-gazdasági meghatározóival
kapcsolatos fellépések megtervezése, szektorközi partnerség az egészségfejlesztő tevékenység
hatékonyabbá tételéhez, az egészséget érintő stratégiák hatásértékelése, ill. veszélyhelyzetekkel
kapcsolatos kommunikáció.
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Az egészségügyi egyenlőtlenségek kezelésére egyes országokban progresszív megközelítéseket is
alkalmaznak, mint pl. az Egyesült Királyság és az északi országok ilyen jellegű stratégiái, de ez nem
tekinthető általános gyakorlatnak. A Régióban az egészségfejlesztés jelenleg még viszonylag
kialakulatlan, és ez különösen a nem fertőző betegségekre és az életmóddal kapcsolatos
rizikófaktorokra vonatkozik.
Hatékony lehet témakörökre összpontosító egészségfejlesztő üzenetek integrálása az olyan
területekre, mint az alkoholfogyasztás, a kábítószer-fogyasztás, a mentálhigiéné, illetve az erőszakos
cselekmények megelőzése. Az egészségfejlesztő tevékenységek a közösségen belül nincsenek eléggé
integrálva más szektorok tevékenységébe. Sok ország az egészségfejlesztésre az alapellátás vagy az
iskola-egészségügy révén összpontosít anélkül, hogy különösebben bevonna ebbe más szektorokat
vagy közösségeket.

5. Betegségmegelőzés és a betegségek korai stádiumban való diagnosztizálása
A betegségmegelőzés a fertőző és nem fertőző betegségekre egyaránt irányul. A betegségmegelőzés
általában az egészségügyi szektor kezdeményezése, mely egyaránt foglalkozik egyénekkel és a
lakossággal, a beazonosítható rizikófaktorok megléte esetén. Betegségmegelőzést az egészségügyi
ellátás minden szintjén lehet folytatni, elsődleges megelőzést pl. védőoltásokkal és a kockázati
tényezőkkel kapcsolatos tájékoztatással, másodlagos megelőzést a tudományos evidencián alapuló
szűrőprogramokkal, harmadlagos megelőzést a betegségek komplikációit megelőző rehabilitációval.
Az alap prevenció keretében minden ország folytat rutinimmunizálási programokat, melyek
többségében hatékonyak. Szükség van a chlamydiát visszaszorító programokra a fiatalok körében, és
a laboratóriumi hálózat kiterjesztésére Kelet-Európában az antimikróba-rezisztens gonorrhea-törzsek
monitorozásához. Fontos a hatékony fogamzásgátlás és a családtervezést segítő tanácsadás
beépítése az alapellátásba.
Az újszülöttek rutinszűrése és a gyakrabban előforduló daganatos betegségek szűrővizsgálata már
sok országban, különösen az Európai Unióban bevált gyakorlat.
A rákszűrési programok elérhetősége változó az Európai Régióban, a programok hiányától (egyes
délkelet-európai országokban), a főbb ráktípusok rutinellenőrzéséig terjed. A korai stádiumban lévő
rákbetegségek kezelésének elérhetősége egyes országokban nehézségekbe ütközik.
A nem fertőző betegségek rendszeres kontrollja a legtöbb országban nem rutineljárás. Így pl. néhány
országban ad hoc kardiovaszkuláris kontrollvizsgálatokat végeznek, de ezeket sokszor nem követi
megfelelő follow-up vagy beutalás. A hasi aorta aneurizma szűrését jelenleg vezetik be néhány EUtagországban.
Sok ország egészségügye, különösen Nyugat-Európában magas színvonalú, magasan műszerezett
harmadlagos ellátást is nyújt, de ez nem mindig elérhető mindenki számára.
Sok esetben hiányzik vagy nem megfelelő a betegségek nyilvántartása, a rizikófaktorok felmérése, és
korlátozott az adatok nemre, életkorra vagy társadalmi rétegződésre való lebontása. Ez problémát
jelent az összehasonlító elemzésekben.

6. Az egészséget és a jóllétet szolgáló irányítás biztosítása
A stratégiafejlesztés a döntéshozókat a népegészségügyi kérdésekről tájékoztató eljárás. A
stratégiatervezési eljárás országos, regionális és helyi szinten határozza meg a népegészségügyi
tevékenységeket és a mérhető egészségügyi célokat. A minőségbiztosítás a minőséget garantáló
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standardok meghatározásával és az ezeken alapuló értékelésekkel foglalkozik. Az értékelések
eredményéről az irányításnak visszajelzést kell kapnia az ellátás javítása érdekében.
A legtöbb országban kormányzati szinten ellenőrzik az olyan hagyományos népegészségügyi
feladatokat, mint a fertőző betegségek felügyelete és a higiénés ellátás. A szektorközi együttműködés
egyik leggyakoribb területe a környezet-egészségügyi ellátás.
Kormányzati szinten az elszámoltathatóság gyakran kevéssé meghatározott és a népegészségügy
szektorközi megközelítései is továbbfejlesztésre várnak Régió-szerte. Újító szektorközi struktúrák
léteznek az „Egészséget minden szakpolitikában” megközelítések előmozdítására, számos ország a
sportot és a közlekedésügyet Egészségügyi Minisztériuma hatáskörébe utalta. Észtország az
egészséges életmód előmozdítására és a betegségkimenetekre szektorközi stratégiákat dolgozott ki,
és Olaszországban szoros együttműködés alakult ki a humán betegségekkel foglalkozó egészségügyi
ellátás és az állategészségügy között, az állati eredetű, (különösen az élelmiszerek okozta)
betegségek leküzdésére.

7. A felmerülő igényekhez létszámban igazodó kompetens népegészségügyi személyzet
biztosítása
A népegészségügy humán erőforrásával kapcsolatos beruházások és fejlesztések elengedhetetlen
feltételei a népegészségügyi szolgáltatások megfelelő biztosításának.
Az egyetemi szintű népegészségügyi képzésben az utóbbi években gyors létszámnövekedés volt
tapasztalható, de csak kevés ország rendelkezik a népegészségügyi szakemberek számára
posztgraduális továbbképző programmal, és az is többnyire az orvosok számára nyújt továbbképzést,
kivéve az Egyesült Királyságban. A fejlettebb népegészségügyi rendszerrel rendelkező országok
többnyire multidiszciplináris megközelítést alkalmaznak népegészségügyi humán erőforráspolitikájukban, és folyamatos továbbképzést és akkreditációs rendszert működtetnek. Hiányos a
vezető HR kapacitás, nincs mindenütt tiszti főorvos jellegű felelőse a területnek. Az országok jó
részében a népegészségügyben dolgozó szakembereknek magas az átlagéletkora, a szakma státusza
pedig alacsony.

8. A fenntartható szervezeti struktúrák és a finanszírozás biztosítása
A fenntartható szervezet és finanszírozás biztosítása olyan hatékony és integrált szolgáltatások
kialakítását igényli, melyek környezetre gyakorolt hatása minimális, viszont maximális egészségügyi
eredménnyel járnak, és elegendő anyagi erőforrással rendelkeznek a hosszú távú tervezéshez annak
érdekében, hogy aktuálisan és a jövőben is megvalósuljon általuk az egészség védelme.
Jelenleg az EU-tagországok egészségügyi költségvetésük átlagosan 2,8 százalékát fordítják
betegségmegelőzésre (az olasz 1 százaléktól a román 8 százalékig terjed a skála). A programok
finanszírozásának időtartama komoly tényező, mivel az egyes országok ilyen jellegű kiadásaikra rövid
távra szóló vagy éves költségvetéssel rendelkeznek, és ezek nem alkalmazhatóak kellőképpen a
preventív stratégiákra, melyek tervezése és megvalósítása sokszor több évet is igénybe vesz.
Az egészségfejlesztésre irányuló kezdeményezéseket sokszor olyan „soft”, könnyen megváltoztatható
feladatoknak gondolják, melyeket pénzügyi okokból le lehet állítani. Kevés országnak van védett
népegészségügyi költségvetése.
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9. Az egészség érdekében hozott érdekérvényesítés, kommunikáció és társadalmi
mobilizáció
A népegészségüggyel kapcsolatos kommunikáció célja az egészséggel kapcsolatos ismeretek
bővítése, és az egyének és a lakossági csoportok helyzetének javítása. A kommunikációnak a
kockázatok csökkentésére, a betegségmegelőzésre, az egészségfejlesztésre és az életminőségre
vonatkozó tájékoztatás jobb elérhetőségét, érthetőségét és alkalmazását kell szolgálnia.
Ez a terület a népegészségügynek viszonylag még kevéssé kidolgozott területe. További kutatások
szükségesek ahhoz, hogy ezt a jelentős és potenciálisan nagyhatású területet stratégiailag tovább
lehessen fejleszteni.

10. A népegészségügyi kutatás előmozdítása a stratégiákhoz és a gyakorlati
megvalósításhoz nyújtandó információszolgáltatás érdekében
A kutatás alapvetően szükséges ahhoz, hogy rendelkezésre álljanak a stratégiák kidolgozásához és az
ellátás biztosításához szükséges információk. Ez a terület átfogja az evidencián alapuló
stratégiafejlesztést támogató tudásbázis kiterjesztésére irányuló kutatást, az új kutatási módszerek
kidolgozását, a kutatóközpontokkal és a felsőoktatási intézményekkel való partneri kapcsolat
kiépítését, valamint a döntéshozást a népegészségügy minden szintjén segítő időszerű kutatások
folytatását.
Jelenleg a népegészségüggyel kapcsolatos tudományos evidencia ugyan szilárd alapot képez a
gyakorlati megvalósításhoz, de további kutatások szükségesek az egészséget tágabb értelemben
meghatározó tényezők, így a betegségmegelőzés és a jóllét előmozdítása terén. Sok információt nem
lehet közvetlenül stratégiává alakítani, és általában nincsenek megfelelően kiépítve a kommunikációs
csatornák a népegészségüggyel foglalkozó tudományos körök és az országos stratégiatervezés
között.
Összességében az alapvető népegészségügyi tevékenységi területek, EPHOs (1-5), melyek a fertőző
betegségekre, a sürgősségi helyzetekre való felkészülésre és az egészségvédelemre vonatkoznak,
általában kellőképpen szilárd alapokon állnak az egész Régióban, bár az egészséget meghatározó
tényezők és a nem fertőző betegségek felügyelete nem eléggé szigorú. Az értékelés szerint az
országok kevésbé felkészültek a nagy számban előforduló nem fertőző betegségek kezelésére, és
különösen a nem fertőző betegségek és más kimenetek alakulására hatást gyakorló
egyenlőtlenségekre. Bár az országok között jelentős eltérés mutatkozik a gyakorlatban, a nyugat- és
az észak-európai országokban a népegészségügyi szolgáltatások és kapacitások helyzete
stabilabbnak mondható.

A WHO fejlesztéssel kapcsolatos teendőkre vonatkozó legfontosabb ajánlásai
1. A lakosság egészségi állapotának és jóllétének felügyelete
- a felügyeleti rendszerek megerősítése az egyenlőtlenségek kezelésének és az egészségfejlesztésnek

a megtervezéséhez.

2. Az egészségi ártalmak és veszélyhelyzetek monitorozása és kezelése
- biztosítani kell a laboratóriumok és a kompetenciák naprakész voltát, a sürgősségi programok

kidolgozását, értékelését és tesztelését.
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3. Környezet-egészségügyi, foglalkozás-egészségügyi, élelmiszerbiztonsági és egyéb téren
folytatott egészségvédelem
- az egészségvédelem megerősítéséhez be kell azonosítani a jövőben előreláthatóan bekövetkező

veszélyhelyzeteket, és fel kell mérni a szolgáltatások hiányosságait, fel kell lépni a jogszabályok
betartása érdekében.

4. Egészségfejlesztés a szociális tényezők kezelésére és az egészségi állapotban jelentkező
egyenlőtlenségek megoldására tett lépésekkel
- meg kell erősíteni az integrált szektorközi egészségfejlesztési stratégiákat és szolgáltatásokat az

egyenlőtlenségek kezeléséhez, a nem fertőző betegségek előfordulásának csökkentéséhez.

5. Betegségmegelőzés és a betegségek korai stádiumban való diagnosztizálása
- fontos az egyensúlyi helyzet megteremtése az alap, a másodlagos és a harmadlagos megelőzés

között, az alapellátás mindemellett kulcsfontosságú szerepet játszik a betegségmegelőzésben.

6. Az egészséget és a jóllétet szolgáló irányítás biztosítása
- különböző intézkedésekkel kell megerősíteni a népegészségügy irányítási mechanizmusait, pl.

szektorközi kormányzati bizottságok felállításával, a népegészségügyért felelős miniszter
kinevezésével; konkrét irányelveket kell hozni a jelentések és az elszámoltathatóság gyakorlatára, és
elengedhetetlen a monitorozás és a teljesítmény figyelembevételével történő irányítás.

7. A felmerülő igényekhez létszámban igazodó kompetens népegészségügyi állomány
biztosítása
- fejleszteni kell a népegészségügy munkaerő-állományát.

8. A fenntartható szervezeti struktúrák és a finanszírozás biztosítása
- fenntartható finanszírozási mechanizmusokat kell bevezetni a hosszú távú tervezéshez.

9. Az egészség érdekében hozott érdekérvényesítés, kommunikáció és társadalmi
mobilizáció
- a kommunikáció és társadalmi mobilizáció módszereinek fejlesztése.

10. A népegészségügyi kutatás előmozdítása a stratégiákhoz és a gyakorlati
megvalósításhoz nyújtandó információszolgáltatás érdekében
- a prevencióra és egészségfejlesztésre összpontosító kutatások eredményeként közvetlen és

integrált információszolgáltatást kell biztosítani a döntéshozók és az egészségügyi szakemberek
számára.
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A népegészségügyi szolgáltatások intézményi háttere (2)
Szervezet
A népegészségügyi rendszerek szervezeti struktúrája
Miután a népegészségügy tevékenységek széles körét foglalja magába, ezért általában nem egy
intézmény látja el az összes feladatot. Az európai országokban jellemzően több szereplő vesz részt a
népegészségügyi szolgáltatások nyújtásában, állami és magán intézmények egyaránt. Országos
szinten ez kijelölt népegészségügyi hatóságokat, országos népegészségügyi intézeteket, egyéb, a
népegészségügy területén működő hatóságokat, az egészségügyi rendszeren kívüli egyéb állami
szervezeteket, valamint egészségügyi szolgáltatókat foglal magába.
A munkaegészségügy kimondottan egy olyan terület, ahol általában több szereplő van jelen. A
felelősségi kör általában megoszlik a munkaügyi, szociális és/vagy foglalkoztatási minisztériumok, az
egészségügyi minisztérium, a népegészségügyi és munkaegészségügyi intézetek között. A
munkaegészségügyi és –biztonsági szolgáltatások meglehetősen különböznek az egyes országokban,
valamint a lefedettségi szintek is. Egyes országokban törvény írja elő, hogy minden vállalat
biztosítson ilyen szolgáltatásokat, más országokban csak a nagy és közepes méretű vállalatok
számára kötelező, míg vannak olyan országok is, ahol egyáltalán nincs törvényi előírás erre
vonatkozóan. Még jóval az EU létrejötte előtt számos nyugat-európai ország erőteljes
munkaegészségügyi programokat és infrastruktúrát alakított ki, a szociális partnerekkel való
párbeszéd alapján, de mára már lényeges különbségek alakultak ki az egyes országok között, és
néhányan kevés figyelmet szentelnek ennek a területnek. A kelet-európai-országokban a
rendszerváltás előtt nagy hangsúlyt fektettek a munkaegészségügyi ellátásra. A piacgazdaságra való
áttérés, a nagy állami vállalatok felszámolása, az elszámoltathatóság és átláthatóság hiánya, valamint
a megfelelő társadalmi párbeszéd hiánya azonban a munkaegészségügyi rendszer meggyengüléséhez
vezettek. A 12 új EU-tagállam munkaegészségügy terén továbbra is elmarad a 15 régi tagállam
színvonalától, és jelentős különbségek tapasztalhatók a tagállami törvények és gyakorlatok között
ezen a területen. Ezekben az országokban gyakran a magánszektor dominál a munkaegészségügyi
ellátásban, de egyes államokban (pl. Észtországban) a kormányzati ellenőrzés nem valósul meg
megfelelően.

Törvényi keretek
A legtöbb európai ország (a 27 EU-tagállamból 26) rendelkezik olyan törvényi szabályozással, amely
definiálja a felelősségi köröket számos népegészségügyi szolgáltatásra és tevékenységre
vonatkozóan. Ausztriában nincs világosan körülhatárolt, modern népegészségügyi struktúra, és
nincsenek országos szintű népegészségügyi célkitűzések és prioritások sem, amely feltehetően arra
utal, hogy ezt a feladatkört a tartományokhoz (Länder) devolválták.
Fontos megjegyezni, hogy a felelősségi körök formálisan lehatárolása még nem jelent automatikusan
egy jól működő rendszert, ha a gyakorlatban nem valósul meg tökéletesen. További problémát
jelent, hogy miközben számos ország világos felelősségi körökkel rendelkezik az olyan hagyományos
népegészségügyi feladatokat illetően, mint pl. a fertőzéses megbetegedések kontrollja, higiénia és
immunizáció, a népegészségügy „új” aspektusai vonatkozásában – mint pl. az egészség és az
egészségi állapotbeli egyenlőtlenség magatartási és társadalmi meghatározói – a feladatkörök
kevésbé világosan körülhatároltak.
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A decentralizáció szintje
Az európai országok általában rendelkeznek a népegészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó alapvető
infrastruktúrával országos, regionális és helyi szinteken, amely formálisan egyetemes hozzáférést
biztosít az egész lakosság számára. Ugyanakkor jelentős eltérések tapasztalhatók abban, hogy az
egyes feladatokat milyen módon szervezik és látják el. Az egyik fő különbség abban rejlik, hogy
milyen mértékben delegálják a felelősséget az országos szint alatti szintekhez, amely elsősorban az
ország és a lakosság méretétől, valamint a fennálló alkotmányos, politikai és adminisztratív
keretektől függ.
Miközben minden ország rendelkezik bizonyos országos szintű népegészségügyi kapacitással
(referencia laboratóriumok, statisztikai hivatalok), a szövetségi vagy nagymértékben decentralizált
rendszerekben a regionális vagy helyi szintek viselik a fő felelősséget a népegészségügyi
szolgáltatások iránt. Ez elsősorban a nyugat-európai országokban jellemző (Belgiumban, Dániában,
Finnországban, Olaszországban, Spanyolországban, Svédországban, Svájcban és az Egyesült
Királyságban). Ausztriában és Németországban a tartományok csaknem teljes autonómiával
rendelkeznek a népegészségügy legtöbb feladata terén, de egyes feladatköröket a helyi
hatóságokhoz és a regionális egészségbiztosítási alapokhoz delegálnak. A többi, elsősorban keletközép-európai országban az országos hatóságok viselik a fő felelősséget a népegészségügyi
szolgáltatások megtervezéséért és megszervezéséért, de az adminisztratív és végrehajtási
feladatokat általában alacsonyabb szinteken hajtják végre.
Ugyanakkor a decentralizált vagy szövetségi rendszerekre is jellemző, hogy az Egészségügyi
Minisztérium vagy egy másik ernyőszervezet biztosítja az átfogó működési keretet, a
népegészségügyre vonatkozó törvényeket és szabályozásokat, a lakosság egészségi állapotának
monitorozását, valamint koordinálja az országos és helyi szintek tevékenységeit.
A fertőző megbetegedések felügyelete és kontrollja minden államban országos szinten történik, a
Nemzetközi Egészségügyi Szabályozásoknak megfelelően. Ugyanakkor csak néhány európai
országban működik olyan országos intézmény, amely a szűrővizsgálatokra irányuló politikát és
gyakorlatot ellenőrzi, és a betegek szűrővizsgálatra való behívására és nyomon követésére szolgáló
lakossági regiszterek elterjedtsége is meglehetősen alacsony.
Jelentős eltérések tapasztalhatók a népegészségügyi kutatás koordinációját és finanszírozását
illetően is. Az egyik fő különbség a népegészségügyi kutatás helyzete az általános tudományos
kutatáson belül. Finnországban számos intézmény működik, melyek az Egészségügyi és Szociális
Minisztérium igazgatása alá tartoznak. Többségében kormányzati hatóságok, finanszírozásuk döntő
hányada az állami költségvetésből származik. Hasonló népegészségügyi kutatóintézetek működnek
más országokban is (pl. a Robert Koch Intézet Németországban, az Országos Népegészségügyi és
Környezeti Intézet (RIVM) Hollandiában, valamint a III. Károly Egészségügyi Intézet
Spanyolországban), amelyek finanszírozása egyre növekvő mértékben projekttámogatásokból
származik.
A decentralizált egészségügyi rendszerekben a népegészségügyi tevékenységek országos
koordinációja és irányítása nagy kihívást jelenthet, így például Svájcban, ahol a kantonok nagyon
magas autonómiával rendelkeznek.

Vertikális és horizontális integráció
Mivel számos szereplő vesz részt a népegészségügyi tevékenységek elvégzésében, a horizontális és
vertikális integráció sarkalatos kérdés. A szolgáltatások horizontális integrációja különösen nagy
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kihívást jelent azokban az (elsősorban kelet-közép-európai) országokban, ahol külön vertikális
struktúrák vannak érvényben (pl. a HIV/AIDS, tuberkulózis, kábítószer-függőség).
A népegészségügyi szolgáltatások integrációja gyakran könnyebben valósítható meg helyi szinten.
Spanyolországban például a népegészségügyi kompetenciák decentralizációját követően a különböző
felügyelőségek és hivatalok integrációját regionális szinten valósították meg.
A népegészségügyi szolgáltatások különböző ellátási szintek közötti, vertikális integrációja további
kihívást jelent, mivel ezen szolgáltatások egy része a gyógyító szolgáltatásokba van integrálva, másik
részét speciális intézmények nyújtják. Számos európai országban az alapellátó orvosokat és
szakorvosokat egyre nagyobb mértékben bevonják a preventív szolgáltatásokba (immunizáció,
egészségügyi állapotfelmérés, szűrés, fertőzéses megbetegedésekre való figyelmeztetés).
Ugyanakkor nagy különbségek figyelhetők meg abban, hogy az orvosok milyen mértékben nyújtanak
egészségfejlesztésre, az egészséges életmódra irányuló tanácsokat, és ezen a területen különösen a
délkelet-európai országokban tapasztalhatók nagy hiányosságok.
Az alapellátás reformja néhány kelet-közép-európai országban csökkentette az alapellátás
népegészségügyben betöltött szerepét. A régió néhány országában az otthoni vizitek és a preventív
egészségügyi állapotfelmérések száma csökkent, mivel az újonnan függetlenné vált alapellátók
számára nem biztosítottak ezekhez ösztönzőket. Dánia, Észtország, Finnország, Portugália,
Spanyolország és Svédország sikeresen integrálta a népegészségügyi szolgáltatásokat az
alapellátásba. Ezekben az országokban többnyire a szakellátás is szerepet játszik a népegészségügyi
ellátásban.

Adminisztratív berendezkedés
Az európai országok a népegészségügyi tevékenységek adminisztratív felépítése terén is
különböznek. Számos országban (pl. Hollandia, Németország) a fontos népegészségügyi
szolgáltatásokat a helyi kormányzat alá rendelik, miközben pl. az Egyesült Királyságban külön
testületekként a helyi egészségügyi hatóságoknak alárendelten működnek, habár Angliában a
népegészségügyi funkciók (meglehetősen vitatottan) megosztottak a központi kormányzati hatóság,
a helyi kormányzat és az NHS között. A délkelet-európai országokban az országos és regionális
népegészségügyi intézetek játszanak kulcsszerepet a főbb népegészségügyi funkciók
megtervezésében és ellátásában.

Finanszírozási mechanizmusok
A népegészségügyre fordított kiadások aránya az összes egészségügyi kiadáson belül
A WHO globális egészségügyi kiadások adatbázisa szerint 2010-ben a megelőzésre és
népegészségügyre fordított kiadások az összes egészségügyi kiadás 0,62 százaléka (Olaszország) és
8,17 százaléka (Románia) között mozogtak, ami azt sugallja, hogy számos országban további
forrásokat kellene erre a területre összpontosítani. Az egyes országokon belül is jelentős eltérések
tapasztalhatók a kiadások terén. Olaszországban a népegészségügyre fordított abszolút és relatív
kiadások nagymértékben különböznek az egyes régiókban. Habár az olasz Egészségügyi Minisztérium
iránymutatása szerint a regionális egészségügyi kiadások öt százalékát kellene a népegészségügyre
fordítani, a régiók szabadon dönthetnek a részarány mértékéről.
Egy, az EU-tagországok népegészségügyi kapacitását elemző tanulmány úgy találta, hogy a megfelelő
erőforrások hiánya a legnagyobb akadálya a népegészségügyi programok hatékony
implementációjának.
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1. Tábla: Prevencióra és népegészségügyre fordított kiadások aránya az összes egészségügyi kiadás
százalékában néhány európai országban 2010-ben (az országok saját jelentése szerint)
2010
1,68
2,74
3,46
2,6
2,16
2,9
5,25
2,15
3,54
4,25
2,97
0,62
2,9
1,13
1,75
1,33
3,85
2,11
2,14
1,8
8,17
4,61
3,58
2,58
3,63
2,52

Ausztria
Belgium
Bulgária
Csehország
Dánia
Észtország
Finnország
Franciaország
Németország
Magyarország
Írország
Olaszország
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Málta
Hollandia
Norvégia
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovákia
Szlovénia
Spanyolország
Svédország
Svájc

Forrás: http://apps.who.int/nha/database/DataExplorer.aspx?ws=0&d=1
17H

A finanszírozás forrásai
Számos országban a fő finanszírozási forrást az állami források képezik, de sok országban a magán
források is lényegesek (pl. Hollandia, Szlovákia). A magánforrások növelése több országban jellemző
tendencia (beleértve a kelet-közép-európai országokat is). Szlovéniában például a népegészségügyi
intézmények forrásainak egy része szolgáltatás alapú díjakból származik, amely azonban piaci
orientációhoz vezetett, és aláásta a népegészségügyi orientációt egy WHO-tanulmány szerint.
Azon népegészségügyi tevékenységek esetében, amelyek az egészségügyi rendszerhez kapcsolódnak,
az országok különböznek a finanszírozás forrását illetően (adóalapú, illetve társadalombiztosítás
alapú finanszírozás). Az adóalapú rendszerekben további különbségek figyelhetők meg aszerint, hogy
melyik adminisztratív szint fizet a népegészségügyi tevékenységek ellátásért.
Az egészségbiztosítási alapú rendszerrel rendelkező országok között is eltérések tapasztalhatók arra
vonatkozóan, hogy a népegészségügyi tevékenységeket milyen forrásból finanszírozzák.
Németországban a népegészségügyi tevékenységeket is a biztosítók finanszírozzák, mind az
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egyéneket célzó prevenciós intézkedések (védőoltások, szűrővizsgálatok, egészségügyi
állapotfelmérések), mind a lakosságot célzó egészségfejlesztési tevékenységek esetében.
Hollandiában viszont, ahol a gyógyító ellátásokat az egészségbiztosításból finanszírozzák, a
prevenciós tevékenységek finanszírozása elkülönülten, adóból történik. A kelet-közép-európai
országok adóalapú költségvetési forrásokból finanszírozzák a népegészségügyi szolgáltatásokat, és
ezen a téren jelentős reformok nem történtek a kommunista rendszerek összeomlása óta.
Ugyanakkor ezekben az országokban az állami finanszírozási források keveréke jellemző:
Csehországban a preventív szolgáltatásokat a háziorvosok nyújtják (védőoltás és szűrések), és
egészségbiztosításból fedezik a költségeket, de az Egészségügyi Minisztérium közvetlen, adóalapú
finanszírozást biztosít a népegészségügyi szolgáltatásokra, így pl. a speciális egészségügyi
programokra. Ausztriában az oltóanyagok költségeinek kétharmadát a szövetségi kormány fedezi, a
további egyharmadot pedig a tartományok és a biztosítók fele-fele arányban. Az adminisztráció,
elosztás és a beoltás költségeit a tartományok állják. A szövetségi állam és a tartományok az
egészségfejlesztési tevékenységek költségeit is megosztják egymás között.
Franciaországban a források sokféleségét a betegségmegelőzés és egészségfejlesztés
gyengeségeként említették. A stabil finanszírozás hiánya több délkelet-európai országban is
problémát jelent, ahol a forrásokat ad hoc alapon allokálják, és nagymértékben hagyatkoznak a
nemzetközi támogatásokra.
A népegészségügyi szolgáltatások output-alapú finanszírozásának hiányát szintén gyengeségként
azonosították.
Számos országban (Ausztria, Hollandia, Dánia, Csehország, Egyesült Királyság) az alapellátók vegyes
finanszírozásban részesülnek, ami fejkvótán, szolgáltatás alapú díjazáson, bizonyos programok
végrehajtásának finanszírozásán és teljesítmény alapú díjazáson alapul. A teljesítmény- vagy
program-alapú finanszírozás általában célkitűzéseket foglal magában, amelyek közül néhány a
népegészségügyi tevékenységekhez kötődik. Svédországban pl. néhány megyei tanács az összes
kifizetés 2-3 százalékát teljesítmény alapon, részben a preventív szolgáltatások végrehajtásától teszi
függővé. Angliában 2004-ben bevezették a Minőség és Eredmények Keretrendszerét a háziorvosokra
vonatkozóan, ami bizonyos (pl. betegségmegelőzéshez kapcsolódó) kritériumoktól tette függővé a
háziorvosok számára biztosított extra kifizetéseket.
Az egészségfejlesztésre irányuló tevékenységek fenntartható finanszírozása számos országban
kihívást jelent. Ez különösen ott jelent nagy gondot, ahol a finanszírozási mechanizmusok nincsenek
az egészségügyi finanszírozáshoz, mint egészhez hozzákapcsolva, hanem inkább ad hoc alapon
működnek, vagy külső finanszírozáson alapulnak. Észtországban ezt a problémát úgy küszöbölték ki,
hogy 1995-ben létrehoztak egy finanszírozási rendszert az egészségfejlesztési projektekre, melynek
fő forrása az Észt Egészségbiztosítási Alap, és ez a mechanizmus a nemzetközi gyakorlatban
egyedülállónak számít.

Elkülönített adók a népegészségügyre
Egyes országok elkülönített adókat vezettek be a népegészségügyre vonatkozóan. Ausztriában pl. a
dohányadóból származó bevételt preventív egészségügyi állapotfelmérések és egészségfejlesztő
intézkedések finanszírozására használják. Bulgáriában a dohánytermékekre és alkoholra bevezetett
vámbevételek egy százalékát a dohány, alkohol és tiltott drogok fogyasztásának korlátozására
irányuló programok finanszírozására használják. Dániában adót vezettek be a transz-zsírtartalmú
élelmiszerekre, Finnországban és Franciaországban a magas cukortartalmú üdítőitalokat adóztatják
meg. Magyarországon 2011 szeptemberétől kell ún. népegészségügyi termékadót fizetni az
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egészségtelen (magas só-, cukor-, szénhidrát- és koffeintartalmú) élelmiszerekre és üdítőitalokra
(felhasználása az egészségügyi dolgozók bérhelyzetének fejlesztésére történik).

A kormányzás szintje
Az európai országok abban is különbségeket mutatnak, hogy melyik kormányzati szint biztosítja az
adóalapú finanszírozást a népegészségügyi szolgáltatásokra. A szövetségi vagy decentralizált
rendszerekben általában az országos szint alatti szintek játszanak fontos szerepet a finanszírozásban,
ahol a finanszírozás szintjét a helyi költségvetés befolyásolhatja. Finnországban pl. az
önkormányzatok felelősek az immunizáció és az egészségfejlesztésre irányuló tevékenységek
finanszírozásáért, de a központi költségvetés is allokál forrásokat. Dániában a védőoltás-programot
szintén a régiók finanszírozzák, miközben Belgiumban a vakcinák költségeit a szövetségi kormány és
a közösségek megosztják egymás között (kétharmad-egyharmad arányban). A legtöbb kelet-középeurópai országban az adóalapú finanszírozás a központi költségvetésből származik, de vannak
kivételek, mert Lengyelországban például bevezették a helyi önkormányzatok társfinanszírozását.

A gazdasági válság hatása
A gazdasági válság hatására a népegészségügy finanszírozása számos országban veszélybe került,
mivel a népegészségügyi intervenciók hosszú távú hatásait gyakran figyelmen kívül hagyják. A
népegészségügyi programok költségvetését számos országban csökkentették (pl. Bulgáriában,
Lettországban és az Egyesült Királyságban). A legsúlyosabb a helyzet Lettországban, ahol a
népegészségügyért felelős intézmény az Országos Népegészségügyi Hatóság volt, amelyet azonban
2009 szeptemberében megszüntettek. A kormány ezen döntését azzal indokolta, hogy csökkenteni
kell az állami kiadásokat. 2010-ben a kormány a lakossági egészségfejlesztési akciókat is
megszakította. Ennek következményeként a lett népegészségügyi rendszer komoly veszélybe került,
amelynek nagy valószínűséggel negatív hatásai lesznek a lett lakosság egészségi állapotára is.

Kormányzási struktúrák
Egészségpolitikai tervezés és implementáció
Majdnem minden uniós tagország rendelkezik kijelölt hatósággal, amely a népegészségügyi
feladatokért felelős. Ausztriában azonban szövetségi szinten nincs kijelölt hatóság, népegészségügyi
terv vagy stratégia, Lettországban pedig az Országos Népegészségügyi Hatóság megszüntetése a
népegészségügyi rendszer széteséséhez vezetett.
Számos tagállam kialakított közép- vagy hosszú távú népegészségügyi terveket, de akadnak kivételek
(pl. Észtország). Szlovéniában a népegészségügyi szolgáltatásokat a népegészségügyi intézmények
hálózatán (egy országos és kilenc regionális intézet) keresztül tervezik és valósítják meg, valamint
monitorozzák. Ugyanakkor nincs világosan megfogalmazott népegészségügyi stratégia és
célkitűzések, ami a népegészségügyi szolgáltatások minden területén negatív hatást fejt ki, és a
stratégiai gondolkodás hiányát eredményezi a főbb szervezeti kérdésekben (funkciók,
munkakapcsolatok). Ugyanakkor a rendszer erőssége, hogy az Egészségügyi Minisztériumon belül
működik a 2000-ben alapított Népegészségügyi Igazgatóság, amelynek jelentős beleszólása van
ezekbe a kérdésekbe.
Az európai országok különböznek abban a tekintetben is, hogy a népegészségügy terén a vezetési
feladatot ki látja el országos szinten. A politikai vezetés függ attól, hogy az egészségügy a kormányon
belül milyen prioritást képez, illetve a felelősségek hogyan oszlanak meg szervezetileg az egyes
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szektorok között. Egyes országok külön népegészségügyi miniszterrel rendelkeznek, habár státuszuk
változó (az Egyesült Királyságban a népegészségügyi miniszteri pozíció valójában csak a korábbi
államtitkár átnevezését jelentette, így inkább szimbolikus jelentőségű).
Egy másik potenciális vezető szerep (mind politikai, mind technikai értelemben) a Tiszti Főorvos vagy
az Egészségügyi Főigazgató pozíciója. Ez a tisztség az Egyesült Királyságot alkotó négy tagországban,
Írországban, Svédországban és Norvégiában a legfejlettebb. Angliában pl. az Országos Tiszti Főorvos
a kormány legfőbb orvosi tanácsadója és az orvosi szakmák szakmai vezetője. A legtöbb EUtagállamban viszont jóval csekélyebb jogosultságai vannak az Országos Tiszti Főorvosnak.
A népegészségügyi szervezetek és felelősségi területek kiterjedése országonként változó:
Ausztriában és Németországban a fertőző megbetegedések felügyeletére korlátozódik, más
országokban viszont a fertőző betegségek mellett a nem fertőző megbetegedések ellenőrzésére, a
járványokra és krízisekre való válaszadásra, valamint a Nemzetközi Egészségügyi Szabályozások
implementációjára is kiterjedhet.

Interszektorális kormányzás
A népegészségügy területén a szektorok közötti együttműködés elengedhetetlen, különösen a
környezet-egészségügy, munkaegészségügy, élelmiszerbiztonság, egészségfejlesztés és egészségügyi
hatásértékelés terén. Habár általában az Egészségügyi Minisztérium a legfőbb egészségfejlesztési és
egészségvédelmi hatóság, számos egyéb minisztérium is fontos formális vagy informális szerepet
játszik a népegészségügyi kérdésekben, így pl. a környezetvédelmi, szociális, mezőgazdasági,
szállításügyi, oktatási, tudományos, igazságügyi és pénzügyminisztériumok.
2005-re számos ország elfogadta a WHO Egészség Minden Szakpolitikában elvét, és sokan már
nemcsak országos szinten, hanem az országos alatti szinteken is törekednek ennek megvalósítására.
Ugyanakkor ez sokszor csupán formálisan van jelen, mivel az interszektorális struktúrák és
kapacitások terén sok országban bőven van még mit fejleszteni. Finnország és Svédország
rendelkezik a legfejlettebb szektorközi struktúrákkal, más országoknál inkább operatív
együttműködés jellemző, formális és tartós struktúrák nélkül. Egy népegészségügyi kapacitásra
vonatkozó uniós tanulmány szerint a kormányzati szektorok közötti interszektorális
együttműködésre létrehozott mechanizmusok relatíve gyengének bizonyultak 23 EU-tagállamban. Az
előbb említett két skandináv állam mellett Litvánia és Hollandia rendszerét is fejlettnek találták. Az
Egészség Minden Szakpolitikában koncepció szisztematikus intézményesítése (pl. törvényhozás
révén) szintén további fejlesztést igényel.
Az interszektorális együttműködés terén további kormányzati struktúrák különböztethetők meg:
- A minisztériumok senior döntéshozói összeülnek, és megvitatják az egészségügyi kérdéseket.
- A kabinetek albizottságai olyan interszektorális struktúrát kínálnak, amelyek megkönnyítik a
párbeszédet és az együttműködést kormányzati szinten. Ezek lehetnek ad hoc vagy állandó
bizottságok.
- Népegészségügyi miniszterek is létrehozhatnak miniszteri kapcsolatokat. Svédországban egy
darabig volt népegészségügyi miniszteri pozíció.
- A parlamentáris bizottságok szintén megkönnyíthetik az interszektorális tevékenységet (ilyen
pl. az Egyesült Királyságban működik).
- Az interszektorális bizottságok a leggyakrabban alkalmazott struktúrák.

20

A népegészségügyi rendszer Európa meghatározott országaiban – struktúra és kiadások

- A különböző állami forrásokból származó közös költségvetések megkönnyíthetik az egészséggel
kapcsolatos tevékenységek finanszírozását (jelenleg Angliában működik, ill. Svédországban
kísérleti modellként). Az elszámoltathatóság ugyanakkor kihívást jelent ebben az esetben.
- A delegált költségvetés egy olyan struktúra, amely a minisztériumon kívüli forrásokat gyűjti
össze, és lehetővé teszi a kormányzaton kívüli finanszírozást. Ilyenek pl. a Svájcban és
Ausztriában működő egészségfejlesztési alapítványok. Miközben ezeket az alapítványokat több
kritika is érte az intézményi duplikáció miatt, amely aláássa a már meglévő egészségfejlesztési
ügynökségek tevékenységét, bizonyítékok azt mutatják, hogy elősegítik az egészségfejlesztésre
szánt források növelését.
- A nyilvános konzultáció elősegíti a népegészségügyi témák szélesebb körű megvitatását.
Ausztria például a nyilvános konzultációt alkalmazta az új interszektorális népegészségügyi
politika megtárgyalására.
- Az országos, szövetségi vagy regionális kormányok által szervezett egészségügyi konferenciák
elősegítik az érdekelt felek bevonását. Ezeket a konferenciákat azonban csak néhány országban
alkalmazzák szisztematikusan. A legjobb ilyen rendszer Észak-Rajna-Vesztfáliában található,
ahol az állami egészségügyi konferenciák mintájára a helyi önkormányzatok is szerveznek
egészségügyi konferenciákat.
- Az állami és magán partnerségek (PPP-k) megkönnyítik az ipar egészség iránti
elkötelezettségét. Ilyen pl. az Étrendre, Fizikai Aktivitásra és Egészségre irányuló EU Platform,
amely elősegíti a közös akciót az Európai Bizottság, az ipar és a számos NGO között. A
tagállamokban is működnek hasonló PPP-k, de ezek sokszor szélsőségesen kötődnek az iparhoz
(különösen az élelmiszerek, alkohol és szabadidős szektorok esetében), amely arra használja
ezeket a partnerségeket, hogy így jusson el a miniszterekhez, és előmozdítsa a testületi
szociális felelősség imázsát.
A népegészségügy alábbi területein valósul meg leginkább az interszektorális együttműködés:
- Környezet-egészségügy
Az egészséget meghatározó környezeti tényezők számos területhez tartoznak, pl. szállítás,
mezőgazdaság, foglalkoztatás, építkezés (lakókörnyezet). A helyi és országos szintű népegészségügyi
hatóságok kulcsszerepet játszanak a környezet-egészségügyben. A környezet-egészségügy egyes
területei, így pl. a levegő- és vízminőség a környezetvédelmi, mezőgazdasági, szociális ügyi
minisztériumok felelősségi körébe is tartozhat az egészségügyi minisztérium mellett.
- Élelmiszerbiztonság
Az élelmiszer-felügyeletre vonatkozó mechanizmusok országonként eltérőek. Kelet-KözépEurópában ezt a feladatot a népegészségügyi vagy állategészségügyi felügyelőség, valamint az
egészségügyi, mezőgazdasági, szociális vagy környezetvédelmi minisztérium látja el. NyugatEurópában kijelölt élelmiszerbiztonsági vagy fogyasztóvédelmi ügynökségek működnek, és ezek közül
néhány a teljes élelmiszerláncra vonatkozóan ellenőrző funkcióval bír.
- Társadalmi egyenlőtlenségek
Az egészségi állapotbeli és szociális egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló politikai akciókat
szintén számos ország hajt végre az egészségügyi szektoron kívül is (Anglia, Írország, Belgium,
Spanyolország, Norvégia, Finnország, Csehország, Lengyelország, Észtország), emellett EU-szinten is
vannak ilyen jellegű kezdeményezések.
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A tanulmány néhány következtetése
A főbb népegészségügyi feladatok ellátására vonatkozó alapvető intézményi struktúrák továbbra
sincsenek univerzálisan jelen az Európai Régió minden országában. Számos országban vannak még
fejlesztésre szoruló területek. A jelenlegi, válságos gazdasági időszakban több országban is
felmerültek olyan aggodalmak, hogy a meglévő struktúrákat nem lehet fenntartani. Azt is fontos
megjegyezni, hogy az intézményi modellek önmagukban – megfelelő finanszírozás és politikai
akarat nélkül – nem elegendőek ahhoz, hogy fejlesztéseket lehessen véghezvinni.
A népegészségügyi feladatok megszervezése terén a kormányzás, a szervezeti struktúrák és a
finanszírozás terén egyaránt jelentős különbségek mutatkoznak. Néhány szövetségi vagy
decentralizált népegészségügyi rendszerben problémát jelent az egészségügyi egyenlőtlenségek
leküzdése. A decentralizáció ugyanakkor elősegítheti a népegészségügyi szolgáltatások lakossági
igényekhez történő igazítását.
Az európai országok népegészségügyi rendszereit illetően további mélyreható kutatásra van szükség,
amelynek magában kellene foglalnia a jelenlegi rendszerek leírása mellett annak értékelését is, hogy
mely rendszerek működnek a legjobban és miért. A népegészségügyi struktúrák lakossági
kimenetekre gyakorolt hatásait szintén elemezni kellene. A tanulmány szerzői szerint erre
vonatkozóan jelenleg szinte egyáltalán nem állnak rendelkezésre információk.
A tanulmány egyik legfőbb üzenete, hogy amennyiben az európai politikai döntéshozók fejleszteni
akarják a népegészségügyi feladatok ellátását, és tanulni akarnak más országok tapasztalataiból,
jelentős erőforrásokat kellene befektetniük abba, hogy leírják a jelenlegi rendszereket és
mechanizmusokat.
A Maastricht-i Egyetem Népegészségügyi és Alapellátási Iskolájának (CAPHRI) az EU-tagállamok
népegészségügyi kapacitásairól készített kutatásának összefoglaló eredményei (3)
2. Tábla: Az EU tagállamok népegészségügyi kapacitásai: pozitívumok és negatívumok
Pozitívumok
Irányítás és kormányzás

Negatívumok

- A népegészségügy jelentőségét
a legtöbb tagállamban
formálisan elismerik
- Országos stratégiák formálisan
jelen vannak a legtöbb
tagállamban
- Számos szakmai szervezet és
társaság működik, amelyek a
népegészségügyi kérdések
mellett érvelnek
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- A népegészségügyi prioritások gyakran
sokkal inkább politikai, mint bizonyíték
alapúak
- A népegészségügyi kérdések gyakran a
politikai akarattól, politikai ciklusoktól
függenek
- A népegészségügyet gyakran „soft”
politikai kérdésnek tekintik
- Az egészségügy sokszor politikai viták
forrása
- A népegészségügyi politikák monitoringja
és értékelése általában gyenge
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Pozitívumok
Szervezeti struktúrák

Munkaerő

Pénzügyi erőforrások

Negatívumok

- Széles körben elterjedtek a
fertőző megbetegedések
ellenőrzésére, higiéniára és
egészségvédelemre irányuló
infrastruktúrák
- Számos népegészségüggyel
kapcsolatos program és projekt
fut a tagállamokban
- A népegészségügy és az
egészségügyi ellátás közötti
együttműködés szükségességét
elismerik, bizonyos
együttműködések és
feladatmegosztások már
megvalósultak
- Jól működő népegészségügyi
vészhelyzeti válaszadási
rendszerek vannak a
tagállamokban

- A helyi intézményeknek gyakran nincs
elegendő kapacitása ahhoz, hogy
kielégítse a lakossági igényeket
- Az egyes régiók és helyi önkormányzatok
között jelentős különbségek vannak az
intézményi kapacitásokat illetően
- Az egészségügyi rendszer és a
népegészségügy közötti kooperáció
továbbra is alulfejlett
- Gyenge az együttműködés a szervezetek
között
- A lakosság egyes csoportjai és a
kisebbségek speciális igényei iránt
korlátozott fogékonyság mutatkozik

- Számos szereplő vesz részt
(közvetetten) a népegészségügyi
tevékenységekben
- Általában véve jók a képzési és
oktatási kapacitások
- Nő a népegészségügyi egyetemi
képzettséggel rendelkezők
száma
- Jó minőségű kutatási
kapacitások állnak
rendelkezésre

- Nincsenek elképzelések a
„népegészségügyi munkaerő” méretét és
jellegét illetően
- A vidéki területeken gyenge a kapacitás
- A karrierlehetőségek nem túl fejlettek, és
kevés terv van a népegészségügyi
munkaerő továbbképzésére
- Sokan a tradicionális egészségvédelemre
fókuszálnak ahelyett, hogy az egészséget
meghatározó szociális tényezőket vagy az
egészségügyi egyenlőtlenségeket
helyeznék előtérbe
- Nincs egyeztetett kompetenciakeret a
népegészségügyi munkaerőre
vonatkozóan

- Különböző állami szereplők
járulnak hozzá anyagilag a
népegészségügyi kérdésekhez
(és sokszor ezek a
hozzájárulások nincsenek
felcímkézve)

- Nehéz pontosan beazonosítani és
felsorolni a népegészségügy anyagi
forrásait
- A népegészségügyi programok és
projektek pénzügyi erőforrásai
korlátozottak (és néhány országban
csökkenőek, a szükségletek növekedése
ellenére)
- Jelenleg a legtöbb ország gazdasági
válsággal küzd
- Erőteljes egyensúlytalanságok
mutatkoznak a finanszírozásban a gyógyító
ellátások javára
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Pozitívumok
Partnerségek

Negatívumok

- Uniós és nemzetközi szintű
együttműködések
- Különböző állami intézmények
vesznek részt az egyes
népegészségügyi feladatokban,
és az Egészségügyi
Minisztériumon kívül más
minisztériumok is
kezdeményeznek
népegészségügyi
tevékenységeket
- A helyi szinteken is vannak
partnerségek más szektorokkal
a népegészségügy terén

- Gyenge a kapcsolat az egyetemek és a
politikai döntéshozók között
- Gyenge az interszektorális akció
- A „népegészségügy” más szektorokban
nem képvisel kiemelkedő jelentőséget (az
egészségügyi hatásokat kevéssé ismerik el)
- Szkepticizmus jellemző az állami és magán
szektorok közötti partnerségekre
vonatkozóan a népegészségügy területén

Források:
- Review of public health capacities and services in the European Region, World Health
Organization, Regional Office for Europe, 2012.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/172729/Review-of-public-healthcapacities-and-services-in-the-European-Region.pdf
18H

- Preliminary review of institutional models for delivering essential public health operations in
Europe. WHO, 2012.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/172731/Preliminary-review-ofinstitutional-models-for-delivering-essential-public-health-operations-in-Europe.pdf
19H

- Brand, Helmut: Public Health Capacities in Europe (preliminary results). Solidarity in Health –
Closing the Gap between European Union States. Maastricht University, CAPHRI School for
Public Health and Primary Care, 2011.
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Ausztria
A) A népegészségügyi rendszer (közegészségügy, járványügy, egészségfejlesztés) irányításában és a feladatok és ellátásában résztvevő
fontosabb szervezetek (az irányítás rendszere és rövid szöveges ismertetése)
A népegészségügyi rendszer irányítása a szövetségi, tartományi és helyi szintek között oszlik meg. A feladatok ellátása során a tartományi legfelső hatóság,
illetve a tartományi népegészségügyi igazgatóságok jelentős szerepet vállalnak. A népegészségügyi feladatokat elsősorban a tisztiorvosok végzik (számuk
mintegy 300 fő, ami az összes orvos egy százalékát jelenti), akik a kerületi közigazgatási, városi és tartományi hatóságoknál és kis részük szövetségi szervnél
áll alkalmazásban. A kerületi közigazgatási hatóságoknál tevékenykedő egy-egy tisztiorvosra mintegy 30.000-60.000 lakos jut. A tisztiorvosok munkáját egy
vagy két nem egyetemi végzettséggel rendelkező személy hivatott segíteni (legtöbb esetben közegészségügyi felügyelők vagy fertőtlenítők). Speciális
feladatok esetén (kórház, idősek otthona vagy ápolási otthon szakvéleményezése) magasan képzett ápolási személyzet, mint nem hivatalos szakértők állnak
a tisztiorvosok rendelkezésére.
Országos szinten a népegészségügyi tevékenységekért a Szövetségi Egészségügyi Minisztérium (Bundesministerium für Gesundheit) III. szekciója (Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) felel. A minisztérium tevékenységét ezen a szinten a közvetlen felügyeletük alá tartozó további intézmények
segítik, mint például az AGES és a Fonds Gesundes Österreich. Az Ausztriai Egészség- és Táplálkozásbiztonsági Ügynökség (Österreichische Agentur für
Gesundheit und Ernährungssicherheit, AGES) 2002-ben jött létre 18 szövetségi intézet és hivatal összevonásával az élelmiszervizsgálat, a bakteriológia, a
szerológia, az állategészségügy és a mezőgazdaság területéről. Az összevonás célja az élelmiszerterület ellenőrzésének javítása volt. Az ügynökség Kft-ként
állami tulajdonban (tulajdonosok: Szövetségi Egészségügyi, Szövetségi Mező- és Erdőgazdálkodási, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium) végzi
tevékenységét. Az AGES Ausztria-szerte számos intézetet és elemző kompetenciaközpontokat működtet 6 székhelyen, 5 szakmai területen (humán
medicina, mezőgazdaság, élelmiszer, állategészségügy, gyógyszerügy). Az osztrák törvények értelmében főként táplálkozásbiztonsági és élelmiszerbiztonsági
vizsgálatokat végez, szakvéleményeket ad, állategészségügyi vizsgálatokat hajt végre, foglalkozik a humán fertőző betegségek prevenciójával és
leküzdésével, illetve gyógyszerpiaci felügyeletet lát el. 2006-ban kezdték meg működésüket az AGES-en belül a Szövetségi Hivatal az Egészségügyi
Biztonságért és a Szövetségi Hivatal a Táplálkozásbiztonságért. A Szövetségi Hivatal az Egészségügyi Biztonságért felelős a gyógyszerpiac felügyeletéért. A
Szövetségi Hivatal a Táplálkozásbiztonságért a 63/2002 Egészség- és Táplálkozásbiztonsági Törvény alapján jött létre. Fő feladatai a vetőmagok,
takarmányok, műtrágya és növényvédő szerek forgalomba hozatalának ellenőrzése (reprezentatív mintavétel és üzemi ellenőrzések) és engedélyezése; az
anyagokra vonatkozó törvények megszegése esetén panasztétel, előzetes lefoglalás (anyagtól és súlyosságtól függően) és feljelentés; a gyártók regisztrálása,
meghatalmazása és felügyelete; növények, harmadik országokból származó növényi eredetű termékek importjának és exportjának kontrollja, forgalomba
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hozatalának ellenőrzése, fogyasztóvédelmi tájékoztatás felügyelete. A szövetségi kompetenciák a különböző szakterületeken a tápláléklánc mentén ehhez
az intézményhez összpontosulnak.
A Fonds Gesundes Österreich szintén állami tulajdonban lévő szervezet. Feladatai közzé tartozik az egészségfejlesztés stratégiájának kidolgozása,
kapcsolódó projektek koordinálása, egészségfejlesztéshez kapcsolódó felvilágosítás és tájékoztatás. Munkájának 6 központi területe van, melyek a mozgás,
táplálkozás, lelki egészség, gyermekek és ifjúság az iskolán kívüli területeken, kis- és közepes cégek alkalmazottai, idős lakosság városi és vidéki területeken
témák köré csoportosulnak.
A Szövetségi Egészségügyi Minisztériumon belül a népegészségügyi és tisztiorvosi feladatokkal a III. szekció foglalkozik.
Az egyes osztályok felépítése, feladatai a következők:
1. számú osztály: Népegészségügyi szolgálat, fertőző betegségek, járványügy, antibiotikum rezisztencia/kórházhigiénia, krízismenedzsment
Feladatok:
- nemzetközi és országos felügyelet, megelőzés és küzdelem a fertőző betegségekkel szemben,
- nemzetközi és országos járványügyhöz kapcsolódó feladatok, beleértve a nemzetközi előírások szakmai megvalósítását,
- az antibiotikum rezisztencia elleni küzdelem országos és nemzetközi koordinálása,
- kórházhigiéniával kapcsolatos feladatok,
- nozokomiális fertőzések, az országos referenciaközpontok koordinációja,
- az EU és WHO hálózatok koordinációja, ill. az EU és WHO korai riasztás rendszerének fenntartása,
- a népegészségügyi szolgálat ügyei (beleértve a tiszti főorvosi konferenciákat),
- a krízismenedzsment koordinálása, szervezése és szakmai támogatása, különös tekintettel az állami katasztrófa és krízismenedzsmentre,
- a klímaváltozással, extrém időjárási viszonyokkal, természeti katasztrófákkal stb. kapcsolatos ügyek, az egészségügy kritikus infrastruktúráinak
védelmei, együttműködés a bio-szabadalmi monitoring bizottsággal,
- az epidemiológiai jelentési rendszer szakmai felügyelete,
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2. számú osztály: Nem-fertőző betegségek, pszichés egészség, idősek gyógyítása
Feladatok: A nem fertőző betegségek ügyei, beleértve a betegségek másodlagos/harmadlagos megelőzését. A ritka betegségek, genetikai eredetű
megbetegedések, időskori megbetegedések, pszichés eredetű megbetegedések (beleértve a pszichoszomatikus jellegűeket) és az onkológiai tanács
feladatai. Az osztály foglalkozik további egészségügyi statisztikához kapcsolódó feladatokkal, a komplementáris és alternatív egészségügyhöz kapcsolódó
teendőkkel.
3. számú osztály: Gyógyszerek és orvostechnikai eszközök
Feladatok: Az orvostechnikai eszközök, humán gyógyszerek (kivétel: kálium-jodid tablettákkal kapcsolatos tervezés, logisztika és raktározási koncepciók),
állatgyógyászatban alkalmazott készítmények, gyógyszertárak, kórház- és biomedicinális technika stratégiai feladatai; gyógyszerellenőrzés; nanotechnológia
a gyógyszergyártás és orvostechnika terén; HTA szakmai ügyek stb.
4. számú osztály: Stratégiai témák, vér, szövet és transzplantáció
Feladatok: A vér és vérkészítmények, sejtek, szövetek, szervek, transzplantáció, biotechnológia és géntechnológia stratégiai ügyei, beleértve a képzést,
továbbképzést; a vér, vérkészítmények, szövetek és szervek ellátásának biztosításával kapcsolatos szakmai témák; új terápiás eljárások, gyógyszerbiztonságosságának kérdései.
5. számú osztály: Sugárvédelem
Feladatok: Az orvosi sugárzásvédelem szakmai és jogi feladatai, élelmiszerek radioaktivitásának kontrollja, a Sugárvédelmi Törvény szerinti engedélyezés,
szabványügyi testületekkel, nemzetközi szervezetekkel és tudományos intézetekkel kapcsolatos koordinációs és kapcsolattartó tevékenység, szakmai
együttműködés a civilek védelme és a katasztrófavédelem során, a kálium-jodid tablettákkal kapcsolatos tervezés és készletezés.
6. számú osztály: Egészségfejlesztés és megelőzés
Feladatok: Az egészségfejlesztéssel és elsődleges prevencióval kapcsolatos témák; egészségügyi célok, nemzeti egészségügyi jelentés elkészítése; megelőző
vizsgálatokkal kapcsolatos feladatok; táplálkozás-, környezet-, sport- és közlekedés-egészségügy; baleset-megelőzés; munkahelyi egészségfejlesztés; az
egészségfejlesztő kórházak és egészségügyi intézmények nemzeti és nemzetközi hálózatával kapcsolatos kérdések. A Szövetségi Egészségügyi Hivatal
koordinációs szerve, feladatai közé tartozik még a foglalkozás-egészségügy.
7. számú osztály: Immunizálás, HIV/AIDS, tuberkulózis
Feladatok: A nemzeti immunizálási koncepció (tervezés, beszerzés, monitorozás, értékelés stb.) megvalósításával kapcsolatos összes intézkedés
koordinációja; nemzeti és nemzetközi grémiumokban való képviselet, nemzeti és nemzetközi szinten a HIV/AIDS, TBC elleni küzdelem szakmai
koordinációja.
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8. számú osztály: Nők, gyermekek és fiatalok egészségügye
Feladatok: a nők, nemek egészségével kapcsolatos feladatok; az anya- és gyermekvédelem, illetve az anya-gyermek igazolvánnyal kapcsolatos teendők;
reprodukciós orvoslás kérdései; újszülött-anyagcsere monitorozó programok; gyermek- és ifjúság-egészségügy, beleértve az iskola egészségügyet; nő-,
gyermek- és serdülő-specifikus egészségfejlesztés és megelőzés, a komplementáris és alternatív gyógyászati eljárások kérdései.
Tartományi és helyi szint
Tartományi szinten a népegészségügyi és tisztiorvosi feladatokat a Szövetségi Egészségügyi Minisztériummal együttműködésben a tartományi
Népegészségügyi Igazgatóságok látják el, amelyekből öt működik az országban: Felső-Ausztriai Tartományi Népegészségügyi Igazgatóság, Salzburgi
Tartományi Népegészségügyi Igazgatóság, Steirmarki Tartományi Népegészségügyi Igazgatóság, Tiroli Tartományi Népegészségügyi Igazgatóság, Bécsi
Tartományi Népegészségügyi Igazgatóság.
A tartományi Népegészségügyi Igazgatóságok (példaként a tiroli és bécsi igazgatóságok) szervezeti felépítése, főbb tevékenységei, feladatai:
Tiroli Tartományi Népegészségügyi Igazgatóság
A tiroli Tartományi Népegészségügyi Igazgatóság a tartományi kormány egészségügyért és szociális ügyekért felelős csoportjának hivatalához tartozik. Az
igazgatóság a lakosság egészségfejlesztésére, a betegségek megelőzésére, a lakosok közérzetének javítására és az egészségfejlesztő környezetet tudatosító
intézkedésekre fókuszál. Számos szakmai intézménnyel és partnerrel együttműködik, és segíti az egészségügyi létesítmények koordinációját. Feladatköréhez
tartoznak többek között az egészségüggyel, élelmiszer ellenőrzéssel és a szakápolással kapcsolatos szakfeladatok, az anya és szülői tanácsadás szakmai
ügyei, valamint az Egészségpedagógiai Központ gazdasági, adminisztratív és szakmai feladatai.
Szakmai területek szerint a feladatok röviden a következők:
1. Az orvosi ügyek, szakvéleményezés, óvodai szűrőprogramok, immunizálás és állami segítségnyújtás az egészségügy terén szakmai terület:
Az egészségügyhöz kapcsolódó szervezési tevékenységeket látja el, oltási programokat szervez, utazásokkal kapcsolatos egészségügyi tanácsadást és
szakvéleményezést végez. Ellát még tisztiorvosi feladatokat, a fertőző betegségekhez kacsolódó szakfeladatokat, óvodai megelőző programokat bonyolít le,
egészségfejlesztést, egészségügyi jelentéskészítést és iskolákban, kalium-jodid-profilaxist végez, illetve szubvenciós programokat szervez.
2. Klinikai és egészségpszichológia, pszichoterápia és a pszichoszociális gondozás (tartományi kórházakkal együttműködésben) szakmai terület feladatai:
A klinikai és egészségpszichológia általános feladataihoz, a tiroli állami népegészségügyi szolgálat keretében a pszichoterápiás és pszichoszociális ellátáshoz
igazodó tanácsadást, a népegészségügy központi irányításhoz, tervezéséhez, koordinációjához, felügyeletéhez és szervezéséhez szükséges tevékenységeket
végez. Klinikai és egészségpszichológiai tanácsadó és koordinációs pontokat üzemeltet a pszichés és pszichoszomatikus zavarok, valamint a pszichés zavar
okozta krónikus szomatikus megbetegedések ellátása érdekében, illetve életmód tanácsadást végez. Foglalkozik a mentális és fizikai zavarok kérdéseivel,
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valamint a pszichés és pszichoszociális egészségfejlesztés, megelőzés és utógondozás szakmai és szervezési kérdéseivel. Feladataihoz tartozik a képzés és
továbbképzés minőségbiztosítási, minőségellenőrzési, szervezési és tartalmi jellegű tervezése és kivitelezése és katasztrófahelyzetekben vagy személyes
tragédiák esetén átfogó sürgősségi pszichológiai ellátás biztosítása a lakosság számára.
3. Élelmiszerfelügyelet szakterület:
Az élelmiszerfelügyelettel kapcsolatos tevékenységeket látja el.
4. Ápolás szakmai terület:
Ellátja a minőségbiztosítást a szakápolás, valamint az oktatás terén. Kórházakban, ápolási otthonok és járóbeteg szakellátó intézményekben a tisztiorvosi
felügyelet keretében szakértői tevékenységet végez, felügyeli a nem orvosi egészségügyi szakemberképzést. A szükségleten alapuló ápolói képzést
koordinálja, szakértői véleményezéseket készít, felügyeli az állam által finanszírozott ápolási gondozásban részesülők körét, együttműködik az egészségügyi
és szociális jellegű tervezések és véleményezések során, minőségbiztosítási projekteket végez, egészségfejlesztési tevékenységet lát el. Tanácsadást nyújt
táplálkozási és étrendi kérdésekben, továbbá PR tevékenységet folytat. Együttműködik az egészségügyi és szociális intézményekkel, szakmai szervezetekkel
és érdekcsoportokkal.
5. Az Egészségpedagógiai Központ:
A központ feladata az egészségügyi és szociális ágazathoz kapcsolódó oktatás, képzés és továbbképzés szervezése és lebonyolítása.
6. Az anya és szülői tanácsadás szakmai terület:
Tanácsadást végez, a hozzájuk fordulók számára segítséget nyújt, elősegíti a tapasztalatcserét. A tanácsadási tevékenység főként a megelőzést, a szoptatást
és a kornak megfelelő táplálást, a motorikus készségek fejlesztését, általános fejlesztői tevékenységeket és a nevelést, valamint a szociális jogi kérdéséket
érinti.
Bécsi Tartományi Népegészségügyi Igazgatóság
Az igazgatóság fő célja a bécsi lakossággal kapcsolatos egészségügyi koncepciók és jövő orientált tervezés, fejlesztés megvalósítása, különös tekintettel a
hátrányos helyzetű csoportokra. Mint stratégiai irányítási osztály, helyi, tartományi és szövetségi szinten együttműködik a kompetens szervekkel. Orvosszakmai kérdésekben tanácsadási feladatokat lát el a döntéshozók számára, és általános szakértői tevékenységet is folytat. Az egészségfejlesztés terén a
közös stratégia kidolgozása érdekében együttműködik a többi tartományi igazgatósággal.
Elnöki tisztséget tölt be a legfontosabb egészségügyet érintő kérdések terén, a fontos egészségügyi kérdésekben tag minden grémiumban (pl. építésügyi
hatóság, tartományi egészségügyi tanács stb.). Együttműködik az egészségügyi krízismenedzsment terén a fő felelőssel.
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B) A népegészségügyi feladatok ellátása – intézményi háttér, irányítás, erőforrások a főbb feladatkörök szerint

1) Népegészségügyi
feladatok

Egészségfejlesztés,
a népesség általános
egészségi állapotának
javítása

2) Melyik
minisztérium
felügyelete alá
tartozik az 1)
oszlopnak
megfelelő
feladatok
ellátása?
Szövetségi
Egészségügyi
Minisztérium
III. szekció 6.
részleg

3) Mely intézmény az 1)
oszlopnak megfelelő
feladatok ellátásáért
felelős központi
szervezet?

Fonds Gesundes
Österreich és a
tartományi egészségügyi
hivatalok

4) Milyen egyéb intézmények
vesznek részt az 1) oszlopnak
megfelelő feladatok ellátásában?

Ludwig Boltzmann Institut
(kutatás)

5) Milyen a munkamegosztás és mely koordinációs
mechanizmusok jellemzők a 3) és 4) oszlopba tartozó
intézmények között?
(földrajzi, funkcionális stb., pl.:
- központi, regionális, helyi szintek,
- feladatkörök szerinti specializáció)
- földrajzi és
- feladatkörök szerinti specializáció

GÖG/ÖBIG (kutatás)
Helyi egészségügyi hivatalok

tartományi
kormányok
Betegség megelőzés
- fertőző betegségek

Szövetségi
Egészségügyi
Minisztérium
III. szekció 1.
részleg

AGES

Helyi egészségügyi hivatalok

és a tartományi
egészségügyi hivatalok

- földrajzi és
- feladatkörök szerinti specializáció

tartományi
kormányok
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- nem-fertőző
betegségek,
balesetek

Szövetségi
Egészségügyi
Minisztérium
III. szekció 2.
részleg

AGES és a tartományi
egészségügyi hivatalok

Helyi egészségügyi hivatalok

- földrajzi és
- feladatkörök szerinti specializáció

tartományi
kormányok
Közegészségügy
- Település és
környezetegészségü
gy

Szövetségi
Egészségügyi
Minisztérium
III. szekció 1.
részleg

Tartományi egészségügyi
hivatalok

Helyi egészségügyi hivatalok

- földrajzi

AGES,

Helyi egészségügyi hivatalok

- földrajzi és

tartományi
kormányok
- Élelmezés- és
táplálkozás
egészségügy

Szövetségi
Egészségügyi
Minisztérium
III. szekció 1.
részleg

Tartományi egészségügyi
hivatalok

- feladatkörök szerinti specializáció

tartományi
kormányok
- Kémiai biztonság

tartományi
kormányok

AGES,
Tartományi egészségügyi
hivatalok
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- Gyermek- és ifjúság
egészségügy

Szövetségi
Egészségügyi
Minisztérium
III. szekció 8.
részleg
(jelenleg a
III/2, III/6 és
III/7 részlegek
látják el a
feladatokat)

Tartományi egészségügyi
hivatalok

Helyi egészségügyi hivatalok

- földrajzi

AGES,

Helyi egészségügyi hivatalok

- földrajzi és

tartományi
kormányok
- Sugáregészségügy

Szövetségi
Egészségügyi
Minisztérium
III. szekció 5.
részleg

Tartományi

- feladatkörök szerinti specializáció

egészségügyi hivatalok

tartományi
kormányok
- Munkaegészségügy

Szövetségi
Egészségügyi
Minisztérium
III. szekció 6.
részleg

Tartományi egészségügyi
hivatalok

Helyi egészségügyi hivatalok

tartományi
kormányok

32

- földrajzi

A népegészségügyi rendszer Európa meghatározott országaiban – struktúra és kiadások

Az egészségügyi
ellátórendszer hatósági
felügyelete,
egészségügyi igazgatás,
működési engedélyek
kiadása stb.

Egészségügyi
veszélyhelyzetekre
felkészülés, és az
egészségügyi
veszélyhelyzetek,
katasztrófák kezelése

Szövetségi
Egészségügyi
Minisztérium
III. szekció 1.
részleg

Tartományi egészségügyi
hivatalok

tartományi
kormányok (pl.
Ápolási
Szakfelügyelet)
Szövetségi
Egészségügyi
Minisztérium
III. szekció 1.
részleg

Tartományok katasztrófaelhárítási osztályai

Tartományi Népegészségügyi
Igazgatóságok

- feladatkörök szerinti specializáció

tartományi
kormányok

C) Az egészségügyi veszélyhelyzetekre történő felkészülés és azok kezelése az adott országban - a feladatok ellátásában résztvevő
fontosabb szervezetek (az irányítás rendszere és rövid szöveges ismertetése)
Az egészségügyi veszélyhelyzetekre történő felkészülés és azok kezelése nem a népegészségügyi szolgálat önálló feladatköre, az állami krízis- és
katasztrófamenedzsmenttel együttesen zajlik. Az egyes tartományok katasztrófa-elhárítási osztályai rendelkeznek felelősséggel. A népegészségügyi szolgálat
feladata az együttműködés és a lakosság egészségügyi ellátásával kapcsolatos feladatok megvalósítása. A népegészségügy munkatársai a törvényi
előírásoknak megfelelően e területen megfigyelői, tervezési, fejlesztési és tanácsadói tevékenységet is folytatnak.
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Az egészségügyi vészhelyzetekre való felkészülés egyes szakaszai a következők:
- Előzetes felkészülés az egészséget veszélyeztető forgatókönyvekre: ez magába foglalja a lehetséges krízisek azonosítását, különböző forgatókönyvek
kidolgozását és leírását; vésztervek kidolgozását; a szükséges törvényi szabályozások kezdeményezését; a szükséges partnerek tájékoztatását és
koordinálását. A felelősséget a tartományok illetékes katasztrófa-elhárítási osztályai viselik.
- Kockázatbecslés: egészségvonatkozású intézkedési, tájékoztatási és riasztási tervek kidolgozása; ezek folyamatos adaptálása, összehangolása az
igazgatási szinten. Esetenkénti gyakorlatok kivitelezése.
- Vészhelyzet esetén a szükséges partnerek tájékoztatása: a politika és a döntéshozói szint, valamint az orvosok, ápolók, mentők, tűzoltóság és a
lakosság tájékoztatása. A krízisstábbal való együttműködés.
- Beavatkozási tervek meghatározása
- Deeszkaláció, a lakosság együttműködésének biztosítása, a szükséges intézkedések elfogadásának biztosítása.

D) A B) pontban szereplő intézmények, szervezetek erőforrásai (létszám, állami költségvetés, saját bevételek stb.)
Ausztriában a népegészségügyi tevékenységek folyó költségeit adókból (szövetség és tartományok), valamint a társadalombiztosítás járulékaiból védőoltások, szűrővizsgálatok, egészségügyi állapotfelmérések - finanszírozzák.
Szövetségi Egészségügyi Minisztérium III. szekció: A III. szekcióban összesen 68 főt foglalkoztatnak, akik közalkalmazottak és állandó szerződéssel
rendelkeznek.
Ausztriai Egészség- és Táplálkozásbiztonsági Ügynökség: Az AGES feladatainak ellátását 1400 fő végzi, tevékenységét elsősorban szövetségi forrásokból,
illetve a felügyeleti tevékenységéért felszámolt díjakból finanszírozzák.
A Szövetségi Hivatal a Táplálkozásbiztonságért működési költségeit az AGES rendelkezésére álló eszközökből biztosítják.
Fonds Gesundes Österreich: A szervezet egy kuratóriumból (a hivatal felügyeleti szerve, 15 tagú), egy projekttanácsból (a kuratórium munkáját segíti a
stratégiafejlesztés és projektek értékelése területein, 7 munkatárs) és egy hivatalból (21 dolgozó, működés feltételeinek biztosítása) áll. Feladatai
elvégzésére éves szinten 7,25 millió euró állami forrás áll rendelkezésére.
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Tiroli Tartományi Népegészségügyi Igazgatóság: Az egyes szakmai területek humán erőforrása a következő szakmákból tevődik össze: orvos, dietetikus,
diplomás ápoló, logopédus, diplomás gyermekápoló, pszichoterapeuta, szülésznő, klinikai és egészség pszichológus, élelmiszerfelügyelő, rendszergazdák,
titkárnők és szociális munkás: összesen 44 fő.

Forrás:
- Szövetségi Egészségügyi Minisztérium: http://www.bmgf.gv.at/
- AGES: http://www.ages.at/
- Das öffentliche Gesundheitsportal Österreichs: Das Österreichische Gesundheitssystem: Zahlen–Daten–Fakten
https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/files/Das_Oesterreichische_Gesundheitssystem.pdf
- Tiroli Tartományi Népegészségügyi Igazgatóság: http://www.tirol.gv.at
- Bécsi Tartományi Népegészségügyi Igazgatóság: http://www.wien.gv.at/
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Cseh Köztársaság
A) A népegészségügyi rendszer (közegészségügy, járványügy, egészségfejlesztés) irányításában és a feladatok és ellátásában résztvevő
fontosabb szervezetek (az irányítás rendszere és rövid szöveges ismertetése)
A cseh népegészségügyi rendszer legfőbb szereplői: az Országos Népegészségügyi Intézet (SZÚ), felügyeleti szerve az Egészségügyi Minisztérium és az
egészségügyi miniszter helyetteseként működő országos tiszti főorvos, a megyei népegészségügyi állomások és a megyei népegészségügyi intézetek,
amelyek szintén az Egészségügyi Minisztérium és az egészségügyi miniszter helyetteseként működő országos tiszti főorvos fennhatósága alatt állnak.
A népegészségügyi állomások és a népegészségügyi intézetek jelenlegi formájukban a 2003-as közigazgatási reform óta működnek.
Minden megyének van saját népegészségügyi állomása és népegészségügyi intézete.
A megyei népegészségügyi állomások hatáskörébe tartozik számos népegészségügyi tevékenység: az egészségre kockázatot jelentő tényezők felmérése a
lakosság egészségét érő negatív hatások megelőzése érdekében, a lakosság egészségének monitorozása a különböző környezeti hatások tükrében, a helyi
egészségvédő programok felügyelete és ellenőrzése, az akkreditációk és engedélyek kiadása, együttműködés az állami hatóságokkal és az
önkormányzatokkal a megyei egészségpolitika kialakításában, részvétel az integrált mentés célkitűzéseinek megvalósításában.
Az epidemiológiai felügyeletben a megyei népegészségügyi állomások a SZÚ-val és az Egészségügyi Minisztériummal működnek együtt a feladatok
végrehajtásában.
Bármely fertőző betegség fellépéséről a megyei állomások az orvosok tájékoztatási kötelezettsége révén értesülnek, és jelentést készítenek a betegségek
incidenciájáról az Egészségügyi Minisztérium számára. A megyei állomások együttműködnek az oltásokat végző alapellátó intézményekkel, és irányítják az
immunizálás végrehajtását.
A megyei népegészségügyi állomásokhoz a következő területek tartoznak:
- általános és települési higiénia,
- az élelmiszerek és egyéb termékek higiéniája,
- a gyermekek és a fiatalkorúak egészsége,
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- foglalkozás-egészségügy,
- epidemiológia,
- egészséghatás értékelés (HIA).
A megyék népegészségügyi intézeteinek legfőbb tevékenységi területe a kutatás, elemzéseket folytatnak az élet- és munkakörülményekkel kapcsolatban, és
feltárják az egészségügyi és a szociális egyenlőtlenségeket. A különböző termékek minőségére vonatkozóan szintén végeznek elemzéseket.
Az Országos Népegészségügyi Intézet (SZÚ) a 258/2000-es törvény 86. cikkelye értelmében, 2000 óta tölt be központi szerepet az ország
népegészségügyében. Az intézet az Egészségügyi Minisztérium költségvetési szerveként az alábbi feladatokat látja el: kutatótevékenység, módszertani
tanácsadás, szakvélemény adása a különböző termékek biztonságosságáról, a környezeti tényezők egészségügyi hatásainak monitorozása, az
egészségvédelmet előmozdító jogalkotói tevékenység, az EU-val való jogharmonizáció. A SZÚ látja el a fertőző betegségek epidemiológiai felügyeletét, és
különös figyelmet fordít az egészséges életmód előmozdítására. Az Országos Népegészségügyi Intézet koordinálja és támogatja a népegészségügyi rendszer
több szereplőjének tevékenységét.
Az Országos Népegészségügyi Intézethez a következő központok tartoznak:
- Környezet-egészségügyi Központ,
- Élelmiszer-egészségügyi Központ,
- Munkaegészségügyi Központ,
- Egészség- és Életkörülmények Központja,
- Epidemiológiai és Mikrobiológiai Központ,
- Toxikológiai és Egészségbiztonsági Központ.
A Környezet-egészségügyi Központban folyó kutatások, monitorozás és értékelés naprakész információkat tár fel a környezet-egészségügyi tényezőkről, és
vizsgálja a vízminőség (ivóvíz, palackozott vizek, fürdővizek) egészségre gyakorolt hatását, a talaj szennyeződéseit, a hulladék-kezelés egészségügyi
kockázatait és a levegőszennyezés ártalmait. A Környezet-egészségügyi Központ részt vesz az Országos Környezet-egészségügyi Monitorozásban, amelyről
évente készül jelentés.
Az Élelmiszer-egészségügyi Központ tevékenysége főként az egészségbiztonság és az egészséges táplálkozás, illetve az ezt veszélyeztető vegyi és biológiai
tényezők vizsgálatára összpontosul. Mindehhez akkreditált laboratóriumok nyújtanak technikai hátteret.
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A Munkaegészségügyi Központ vizsgálja a munkakörülmények és a foglalkozási ártalmak egészségre gyakorolt hatását. A központ az Egészségügyi
Minisztérium szakértői testülete.
Az Egészség- és Életkörülmények Központjának feladatkörébe tartozik az egészségfejlesztési stratégiák kidolgozása, a megyei népegészségügyi fejlesztés
megszervezése és módszertani támogatása, egészségfejlesztéssel kapcsolatos projektek készítése és a nemzetközi együttműködésben való részvétel.
Az Epidemiológiai és Mikrobiológiai Központ országos referencia laboratóriumai a fertőző betegségek és a kórokozók széles skálájával foglalkoznak. A
laboratóriumok tevékenysége 2001 óta akkreditált. 2010-ben egy laboratóriumot külön tesztlaboratóriumként akkreditáltak a 2010-2014-es időszakra, egy
másik laboratórium akkreditációja pedig külön a közegészségügyi feladatokra szólt.
A Toxikológiai és Egészségbiztonsági Központ foglalkozik az egészségvédelemmel és a különböző fogyasztói termékek biztonságosságával. A központ
akkreditált laboratóriumai a fizikai, kémiai tényezőkre, mikrobiológiai és toxikológiai sajátosságokra vonatkozó tesztjeiket a felügyeleti hatóságok, a
különböző fogyasztói szervezetek, ipartestületek, illetve az egyéni felkérések alapján folytatják.
Az Egészségügyi és a Munka- és Szociálisügyi Minisztérium közös hatáskörébe tartozik a foglalkozás-egészségügy és a baleset-megelőzés. A foglalkozási
ártalmakkal kapcsolatban a megyei népegészségügyi állomások munkaegészségügyi osztályai folytatnak vizsgálatokat. A Foglalkozási Ártalmak Országos
Nyilvántartását az Országos Népegészségügyi Intézet vezeti.
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B) A népegészségügyi feladatok ellátása – intézményi háttér, irányítás, erőforrások a főbb feladatkörök szerint

1) Népegészségügyi feladatok

Egészségfejlesztés,
a népesség általános egészségi
állapotának javítása

2) Melyik
minisztérium
felügyelete alá
tartozik az 1)
oszlopnak megfelelő
feladatok ellátása?

3) Mely intézmény az 1)
oszlopnak megfelelő
feladatok ellátásáért felelős
központi szervezet?

4) Milyen egyéb
intézmények vesznek
részt az 1) oszlopnak
megfelelő feladatok
ellátásában?

5) Milyen a munkamegosztás és mely
koordinációs mechanizmusok jellemzők a
3) és 4) oszlopba tartozó intézmények
között?
(földrajzi, funkcionális stb., pl.:
- központi, regionális, helyi szintek,
- feladatkörök szerinti specializáció)

Egészségügyi
Minisztérium

Országos Népegészségügyi
Intézet – Státní zdravotní
ústav

Megyei népegészségügyi
állomások

Földrajzi: központi-regionális szintek

Egészségügyi
Minisztérium

Országos Népegészségügyi
Intézet – Státní zdravotní
ústav

Megyei népegészségügyi
állomások

Földrajzi: központi-regionális szintek

Feladatkörök szerinti specializáció

Betegség megelőzés
- fertőző betegségek

Feladatkörök szerinti specializáció

Epidemiológiai és
Mikrobiológiai Központ
- nem-fertőző betegségek, balesetek

Egészségügyi
Minisztérium
(Munka- és
Szociálisügyi
Minisztérium)

Országos Népegészségügyi
Intézet – Státní zdravotní
ústav
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Megyei
népegészségügyi
állomások

Földrajzi: központi-regionális szintek
Feladatkörök szerinti specializáció
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Közegészségügy
- Település és környezet-egészségügy

Egészségügyi
Minisztérium
(Regionális
Fejlesztésügyi
Minisztérium)

Országos Népegészségügyi
Intézet – Státní zdravotní
ústav

Megyei népegészségügyi
állomások

Földrajzi: központi-regionális szintek

Megyei népegészségügyi
állomások

Földrajzi: központi-regionális szintek

Feladatkörök szerinti specializáció

Egészség- és
Életkörülmények Központ
Környezet-egészségügyi
Központ

- Élelmezés- és táplálkozás
egészségügy

Egészségügyi
Minisztérium
(Mezőgazdasági
Minisztérium)

- Kémiai biztonság

Egészségügyi
Minisztérium
(Ipai és
Kereskedelmi
Minisztérium)

- Gyermek- és ifjúság egészségügy

Egészségügyi
Minisztérium
(Oktatás-, Ifjúság, és
Sportügyi
Minisztérium)

Országos Népegészségügyi
Intézet – Státní zdravotní
ústav

Feladatkörök szerinti specializáció

Élelmiszer-egészségügyi
Központ
Országos Népegészségügyi
Intézet – Státní zdravotní
ústav

Megyei népegészségügyi
állomások

Földrajzi: központi-regionális szintek
Feladatkörök szerinti specializáció

Toxikológiai és
Egészségbiztonsági
Központ
Országos Népegészségügyi
Intézet – Státní zdravotní
ústav
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Feladatkörök szerinti specializáció
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- Sugáregészségügy

Egészségügyi
Minisztérium
(Ipari és
Kereskedelmi
Minisztérium)

- Munkaegészségügy

Egészségügyi
Minisztérium
Munka- és
Szociálisügyi
Minisztérium

Az egészségügyi ellátórendszer
hatósági felügyelete,

Országos Népegészségügyi Megyei népegészségügyi
Intézet – Státní zdravotní állomások
ústav

Földrajzi: központi-regionális szintek

Országos Népegészségügyi
Intézet – Státní zdravotní
ústav

Földrajzi: központi-regionális szintek

Megyei népegészségügyi
állomások

Feladatkörök szerinti specializáció

Feladatkörök szerinti specializáció

Munkaegészségügyi Központ

Egészségügyi
Minisztérium

Megyei népegészségügyi
állomások

egészségügyi igazgatás, működési
engedélyek kiadása stb.
Egészségügyi veszélyhelyzetekre
felkészülés, és az egészségügyi
veszélyhelyzetek, katasztrófák kezelése

Egészségügyi
Minisztérium
Belügyminisztérium

Országos Népegészségügyi
Intézet– Státní zdravotní
ústav

Honvédelmi
Minisztérium
Közlekedésügyi
Minisztérium
Informatikai
Minisztérium
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állomások, helyi
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C) Az egészségügyi veszélyhelyzetekre történő felkészülés és azok kezelése az adott országban - a feladatok ellátásában résztvevő
fontosabb szervezetek (az irányítás rendszere és rövid szöveges ismertetése)
A kríziskezelést országos szinten a Belügyminisztérium irányítja együttműködve az egészségügyi, a honvédelmi, a közlekedésügyi és az informatikai tárca
vezetésével. Tevékenységüket megyei és helyi hatóságok segítik.
Az Egészségügyi Mentési Szolgálat a tűzoltósággal és a rendőrséggel közösen alkotja az ország Integrált Mentési Rendszerét.
Készültség idején és sürgősségi helyzetben az Országos Népegészségügyi Intézet speciális központ szerepét tölti be az Egészségügyi Minisztérium közvetlen
felügyelete alatt.
2006-ben elsősorban az influenzajárványok leküzdésére készült Pandémiai Terv, jelenleg ennek negyedik változata van érvényben. Bár az anyagi és a humán
erőforrás korlátozott volta erősen akadályozza a hatékony fellépést, a pandémiai készültség integrálása a kríziskezelésbe országos és nemzetközi prioritás.
2007-ben az Egészségügyi Minisztérium „A cseh orvosi szolgálat veszélyhelyzetekre való felkészültségének koncepciója” címmel az egészségügyi
veszélyhelyzetekre való felkészültséget elemző és a hatékonyabb fellépéshez segítséget nyújtó munkaanyagot dolgozott ki.
A hiányosságok megállapítása és elemzése rávilágított, hogy vészhelyzetekre nincs megfelelően kialakított, hatékony egészségbiztonsági rendszer. Az
elemzés által kimutatott hiányosságok kezelésének elősegítésére 2011-ben törvényt fogadtak el (374/2011 Sb. Zákon o zdravotnické záchranné službě) az
Egészségügyi Mentési Szolgálat tevékenységéről, amely a krízishelyzetek kezelését is szabályozza. A törvény a sürgősségi fekvőbeteg-ellátás szolgáltatói
számára alapvető kötelezettségeket ír elő, melyek révén az orvosi szolgáltatások összehangolhatóvá válnak az Egészségügyi Mentési Szolgálat
tevékenységével. A jogalkotás kontaktpontok kialakítását teszi kötelezővé, és meghatározza azokat a speciális munkahelyeket, melyeken sürgősségi
fekvőbeteg-ellátást nyújtó ügyeletet kell tartani az Egészségügyi Mentési Szolgálat tevékenységével összhangban.

D) A B) pontban szereplő intézmények, szervezetek erőforrásai (létszám, állami költségvetés, saját bevételek stb.)
Az Országos Népegészségügyi Intézet és a megyei népegészségügyi állomások és intézetek finanszírozása állami költségvetésből történik. Az akkreditált
laboratóriumok üzleti alapon is folytathatnak tevékenységet.
A háziorvosok által végzett betegségmegelőzést az egészségbiztosítás szolgáltatási csomagja tartalmazza, de a speciális népegészségügyi programokra az
Egészségügyi Minisztérium nyújt adóalapú közvetlen támogatást.
A krízis helyzetekre történő készültség és a helyzetek menedzselésének költségeit a biztosítás és az állami költségvetés közösen finanszírozza (az
egészségügyi ellátás költségeit a biztosítás viseli, a készenlétet a terület lakosságszáma alapján megállapított mértékben az állami költségvetés).
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Forrás:
- Health Systems in Transition, Czech Republic 2009: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/97633/E92968.pdf
- Czech Republic, Public health services. Facts and figures, WHO, 2009
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/Health-systems/public-health-services/facts-and-figures/czech-republic-2009
- The National Institute of Public Health: http://www.szu.cz/index.php?str=1&lchan=1&lred=1
- Preliminary review of institutional models
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/172731/Preliminary-review-of-institutional-models-for-delivering-essential-public-healthoperations-in-Europe.pdf
- Czech Republic – Disaster Management Structure. Vademecum for Civile Protection – European Commission, 2012.03.16.
http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/vademecum/cz/2-cz-1.html
- Pandemic Plan of the Czech Republic: http://www.mzcr.cz/En/obsah/pandemic-plan-of-the-czech-republic_2600_2.html
- NAVRATIL,L. et al.: Preparedness of the Czech Health Care System and Crisis Management for Civil Emergencies. The science for population protection
2011/2
http://www.population-protection.eu/attachments/039_vol3n2_navratil_hon_halaska_rosina_sabol_navratil_bradka_eng.pdf
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Dánia
A) A népegészségügyi rendszer (közegészségügy, járványügy, egészségfejlesztés) irányításában és a feladatok és ellátásában résztvevő
fontosabb szervezetek (az irányítás rendszere és rövid szöveges ismertetése)
Dániában a népegészségügyi szolgáltatások részben integráltak a gyógyító szolgáltatásokkal, részben speciális intézmények által működtetett külön
tevékenységként szerveződnek. A háziorvosok és a kórházi orvosok kötelesek jelenteni a fertőző betegségek bizonyos eseteit a tisztiorvosoknak, akik az
Egészségügyi Minisztérium alkalmazottai, és hatóságilag beavatkozhatnak a fertőző betegségek kontrolljába. A tisztiorvosok szerepe többnyire
tanácsadásból áll, de felhatalmazással rendelkeznek olyan jellegű beavatkozásokra, mint pl. a fertőzött gyermekek intézménybe kerülésének
megakadályozása, vagy intézmények bezárása a fertőzések elkerülése céljából.
A 2007-ben végrehajtott szerkezeti reform az elsődleges betegségmegelőzés és egészségfejlesztés feladatait a régiókból az önkormányzatokhoz helyezte át.
Eszerint az önkormányzatok felelősek a megelőzés, az ellátás és a rehabilitáció azon részeiért, amelyek a kórházi felvételen kívül esnek. Dániában a
következő szervezetek felelősek a népegészségügy feladataiért:
A fertőző betegségek felügyeletét és ellenőrzését az Egészségügyi Minisztérium háttérintézménye, az Országos Szérum Intézet (National Serum Institute)
végzi, együtt a regionális szinten működő népegészségügyi tisztiorvosokkal. Felügyeleti funkciót lát még el az epidemiológia, a járványügy, a diagnosztika és
a sürgősségi felkészültség terén.
A Sundhedsstyrelsen vagy Dán Egészségügyi és Gyógyszerügyi Hatóság (Danish Health and Medicines Authority), mint az Egészségügyi Minisztérium
legfőbb hatósága, az Országos Egészségügyi Tanács és a Gyógyszerügyi Hatóság egyesüléséből jött létre 2012. februárban (Danish National Board of Health
és Danish Medicines Agency – a dán „Sundhedsstyrelsen” nevét az összevonás után is megtartotta). Fő feladatai közé tartozik a népegészségügy
monitorozása, az egészségügyi szektor felügyelete és értékelése, az egészségfejlesztés és a betegségmegelőzés. Emellett támogatja az egészségügyi
minisztert az ágazat irányításában, ellenőrzi az egészségügyi dolgozókat, a kórházakat, az ápolóotthonokat és más ellátó központokat. Környezetegészségügyi kérdésekben tanácsadást nyújt az Egészségügyi Minisztérium és a környezetvédelmi hatóságok számára a környezet egészségre gyakorolt
hatásairól, és erőfeszítéseket tesz a káros hatások csökkentésére.

44

A népegészségügyi rendszer Európa meghatározott országaiban – struktúra és kiadások

Az Országos Népegészségügyi Intézet (National Institute of Public Health) feladata a népegészségügyi problémák megoldása kutatás, ismeretszerzés és
oktatás révén. Korábban a Belügyi és Egészségügyi Minisztérium kötelékébe tartozott, jelenleg a Koppenhágában működő Dél-Dániai Egyetem
egészségtudományi tanszékének része.
A Környezetvédelmi Hivatal (Environmental Protection Agency) a Környezetvédelmi Minisztérium részét képezi, célja az emberek, a környezet és a
természet védelmének előmozdítása. A hivatal munkája számos témakört fed le a környezet és az egészség területén, köztük a vegyszerek, növényvédő
szerek, géntechnológia, termőtalaj, hulladék és környezeti technológia.
A Munkaügyi Minisztérium alá tartozó Dán Munkakörnyezeti Hatóság (Danish Working Environment Authority) a munkaegészségügy és munkahelyi
biztonság felügyeletéért és a standardok betartásáért felelős. A hatóság célja a biztonságos, egészséges és fejlődő munkakörnyezet elősegítése a vállalatok
ellenőrzésén, a munkahelyi egészséget és biztonságot érintő szabályozáson és tájékoztatáson keresztül.
Az Élelmezésügyi, Földművelésügyi és Halászati Minisztérium három részből áll: a politikai hatáskörrel rendelkező minisztériumi osztály, az AgriFish Hivatal
(AgriFish Agency) és az Állatorvosi és Élelmezésügyi Hatóság (Danish Veterinary and Food Administration). Az AgriFish Hivatal feladata a legjobb feltételek
megteremtése a mezőgazdaság, a kertészet és a halászat fenntartható növekedése érdekében. Az Állatorvosi és Élelmezésügyi Hatóság az élelmiszerek
egészségügyi és biztonsági kérdéseivel foglalkozik a föld megművelésétől a fogyasztásig bezárólag.
A Dán Műszaki Egyetemen működő Országos Élelmezésügyi Intézet (National Food Institute) a táplálkozás, az élelmiszerbiztonság, az élelmiszertechnológia
és a környezet/egészség kapcsolata terén végez kutatásokat és oktató tevékenységet, nyújt tanácsokat. Az intézet WHO kollaborációs központ az
élelmiszermérgezés monitorozása számára.
A Dán Egészségügyi és Gyógyszerügyi Hatóságon belül működő Országos Sugárvédelmi Intézet (National Institute of Radiation Protection) az ionizált
sugárzással kapcsolatos szabályozási és védelmi feladatokat lát el (röntgengépek, radioaktív anyagok, nukleáris berendezések).
Az Országos Munkakörnyezeti Kutatóközpont (Danish Working Environment Authority) a Munkaügyi Minisztérium kutatóintézete. Feladata a
munkakörnyezet azon körülményeinek nyomon követése és elemzése, amelyek fontossággal bírnak az egészség, a biztonság és a munkaköri szerep
működése tekintetében.
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B) A népegészségügyi feladatok ellátása – intézményi háttér, irányítás, erőforrások a főbb feladatkörök szerint
2) Melyik
minisztérium
felügyelete alá
tartozik az 1)
oszlopnak megfelelő
feladatok ellátása?

3) Mely intézmény az 1)
oszlopnak megfelelő
feladatok ellátásáért felelős
központi szervezet?

4) Milyen egyéb
intézmények vesznek
részt az 1) oszlopnak
megfelelő feladatok
ellátásában?

Egészségügyi
Minisztérium

Dán Egészségügyi és
Gyógyszerügyi Hatóság
(Danish Health and
Medicines Authority)

Országos
Népegészségügyi Intézet
(National Institute of
Public Health)

- fertőző betegségek

Egészségügyi
Minisztérium

Országos Szérum Intézet
(National Serum Institute)

- nem-fertőző betegségek, balesetek

Egészségügyi
Minisztérium

Helyhatóságok

Egészségügyi
Minisztérium

Dán Egészségügyi és
Gyógyszerügyi Hatóság
(Danish Health and
Medicines Authority)

1) Népegészségügyi feladatok

Egészségfejlesztés,
a népesség általános egészségi
állapotának javítása

5) Milyen a munkamegosztás és mely
koordinációs mechanizmusok jellemzők a
3) és 4) oszlopba tartozó intézmények
között?
(földrajzi, funkcionális stb., pl.:
- központi, regionális, helyi szintek,
- feladatkörök szerinti specializáció)
Funkcionális

Betegség megelőzés

Közegészségügy
-

Település és környezetegészségügy

Környezetvédelmi
Minisztérium
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Környezetvédelmi
Hivatal (Environmental
Protection Agency)

A Környezetvédelmi Hivatalnak tíz részlege
van, hét Koppenhágában, a többi három
Odense, Aarhus és Roskilde városában.
Ezeken belül földrajzi a munkamegosztás, a
Hatóság és a Hivatal között funkcionális.
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-

Élelmezés- és táplálkozás
egészségügy

Élelmezésügyi,
Földművelésügyi és
Halászati
Minisztérium

- AgriFish Hivatal (Agency)

Az AgriFish Hivatal 3 regionális központban
működik, földrajzi munkamegosztásban

- Állatorvosi és
Élelmezésügyi Hatóság
(Danish Veterinary and
Food Administration)

Az AgriFish Hivatal, az Állatorvosi és
Élelmezésügyi Hatóság és az Országos
Élelmezésügyi Intézet között funkcionális
munkamegosztás van
Országos Élelmezésügyi
Intézet (National Food
Institute) (Az intézet a
Dán Műszaki Egyetemen
(DTU) működik.)

Tudomány, Innováció
és Felsőoktatás
Minisztériuma
(Danish Ministry of
Science, Innovation
and Higher
Education).
-

Kémiai biztonság

Környezetvédelmi
Minisztérium

Környezetvédelmi Hivatal
(Environmental Protection
Agency)

-

Gyermek- és ifjúság egészségügy

Egészségügyi
Minisztérium

Helyhatóságok

-

Sugáregészségügy

Egészségügyi
Minisztérium

Országos Sugárvédelmi
Intézet (National Institute of
Radiation Protection)

-

Munkaegészségügy

Munkaügyi
Minisztérium

Dán Munkakörnyezeti
Hatóság (Danish Working
Environment Authority)
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Az egészségügyi ellátórendszer
hatósági felügyelete,

Egészségügyi
Minisztérium

Dán Egészségügyi és
Gyógyszerügyi Hatóság
(Danish Health and
Medicines Authority)

Egészségügyi
Minisztérium

Krízis Menedzsment Csoport
(Crisis Management Group)

egészségügyi igazgatás, működési
engedélyek kiadása stb.

Egészségügyi veszélyhelyzetekre
felkészülés, és az egészségügyi
veszélyhelyzetek, katasztrófák kezelése

C) Az egészségügyi veszélyhelyzetekre történő felkészülés és azok kezelése az adott országban - a feladatok ellátásában résztvevő
fontosabb szervezetek (az irányítás rendszere és rövid szöveges ismertetése)
Dániában a szükségállapotok kezelése a helyhatóságok, a régiók és a központi hatóságok hatáskörébe egyaránt tartozik. Országos jelentőségű
szükségállapotok esetén a kormány vészhelyzet kezelő szervezete lép működésbe, amely három szintből áll: Krízis Menedzsment Csoport, Kormányzati
Biztonsági Bizottság és a Felsőszintű Tisztviselők Biztonsági Bizottsága. A Krízis Menedzsment Csoportban az Egészségügyi Minisztérium is képviselve van.
Országos szinten az érintett minisztériumok felelősek az ágazatukban történő sürgősségi helyzet tervezésre. A járványügyi és sürgősségi felkészültségben az
Országos Szérum Intézet is részt vesz. Az influenzaszerű fertőző betegségek felügyeletére 2008-ban létrehoztak egy egyedülálló elektronikus jelentési
rendszert (ILI Surveillance System) az Országos Szérum Intézet és a Dán Orvosügyeleti Szolgálat együttműködésével.

D) A B) pontban szereplő intézmények, szervezetek erőforrásai (létszám, állami költségvetés, saját bevételek stb.)
A Dán Egészségügyi és Gyógyszerügyi Hatóság kb. 700 alkalmazottat foglalkoztat.
Az Országos Népegészségügyi Intézet 120 alkalmazottja között orvosok, szülésznők, ápolók, pszichológusok, antropológusok, szociológusok, statisztikusok,
élelmezésügyi szakemberek és közgazdászok találhatók.
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A Környezetvédelmi Hivatal 450 alkalmazottja között található vegyészmérnök, gyógyszerész, web-technikus, jogász, közgazdász és kommunikációs
szakember.
Az Országos Munkakörnyezeti Kutatóközpont 2008-as adatok szerint 155 személyt alkalmazott, ebből 14 PhD diák és 79 kutató volt.
Az Élelmezésügyi, Földművelésügyi és Halászati Minisztérium alá tartozó AgriFish Hivatal 1200 személyt, az Állatorvosi és Élelmezésügyi Hatóság 2145
személyt foglalkoztat.
Az Országos Élelmezésügyi Intézet kb. 400 alkalmazottal működik.

Forrás:
- Egészségügyi Minisztérium: http://www.sum.dk/English.aspx
- National Serum Institute: http://www.ssi.dk/English.aspx
- Danish Health and Medicines Authority: http://www.sst.dk/English.aspx
- National Institute of Public Health: http://www.si-folkesundhed.dk/?lang=en
- Environmental Protection Agency: http://www.mst.dk/English/default.htm
- Danish Working Environment Authority:
http://uk.bm.dk/en/Themes/The%20Danish%20Labour%20Market/Occupational%20Safety%20and%20Health.aspx
- Ministry of Food, Agriculture and Fisheries of Denmark: http://www.fvm.dk/home.aspx?ID=14541
- National Food Institute: http://www.dfvf.dk/Default.aspx?ID=9573
- National Institute of Radiation Protection:
http://laegemiddelstyrelsen.dk/en/service-menu/about-us/organisation/national-institute-of-radiation-protection
- Danish Emergency Management Agency: http://brs.dk/eng
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Egyesült Királyság
A) A népegészségügyi rendszer (közegészségügy, járványügy, egészségfejlesztés) irányításában és a feladatok és ellátásában résztvevő
fontosabb szervezetek (az irányítás rendszere és rövid szöveges ismertetése)
Az Egyesült Királyságban az alapvető népegészségügyi szolgáltatások különálló szervezetekhez delegáltak, és felügyeletük felosztottan a központi
kormányzat, a helyhatóságok és az állami egészségügyi szolgálat (NHS) kompetenciája. A népegészségügy irányításáért az egészségügyi miniszternek
alárendelt államtitkár felel. Népegészségügyi kérdésekben vezető szerepet tölt még be a tiszti főorvos, aki az Egészségügyi Minisztérium kötelékébe tartozik,
a kormány fő tanácsadója, és egyben az egész orvosi szakma vezetője.
A 2010-es kormányváltást követően az egészségügyi reformok részeként indítványok léptek életbe a népegészségügyi funkciók egységesítésére. Először a
2010-ben közzétett „Healthy Lives, Healthy People” című kormányzati dokumentum vázolta fel Anglia népegészségügyének hosszú távú jövőképét. A
tervezet át kívánta alakítani az ország népegészségügyét, és létre akart hozni egy új egészségügyi szolgálatot Public Health England néven, amely a jelen
egészségügyi kihívásaira válaszolna. A tervezetet a 2012-ben elfogadott egészségügyi törvény megerősítette.
Az új hivatal átvenné többek közt a következő területek irányítását és felügyeletét: egészségfejlesztés, járványügy, környezet- és település-egészségügy,
sugáregészségügy, kémiai biztonság, kábítószer-függőség kezelése. Az élelmezés- és táplálkozás-egészségügy és a munkaegészségügy megmaradna korábbi
elkülönített intézményi hatáskörében (Élelmiszer Szabványügyi Hivatal, Egészség- és Biztonságügyi Hatóság).
Public Health England
A Public Health England (PHE) az Egészségügyi Minisztérium felügyelete alatt jön létre 2013 áprilisában az egészségügyi és szociális ellátásról szóló törvény
értelmében. Küldetése a lakosság egészségének védelme, javítása, és az egészségben fennálló egyenlőtlenségek csökkentése. Tevékenységét partnerségben
fogja végezni a helyhatóságokkal, az NHS-szel és más szervezetekkel. Az új népegészségügyi hivatal egy szervezetbe integrálja a vezető népegészségügyi
hivatalok szakértelmét. A PHE életbelépésével egyidejűleg a következő hivatalok szűnnek meg: Health Protection Agency (HPA), National Treatment Agency
for Substance Misuse, Primary Care Trusts (PCTs), Strategic Health Authorities (SHAs). A PHE elindításával egyidejűleg kezdik meg tevékenységüket a klinikai
szolgáltatásvásárló csoportok (Clinical Commissioning Groups), amelyek átveszik az alapellátási trösztök (PCT-k) feladatait.
A PHE jelenleg a megalakulás folyamatában van. Az Egészségügyi Minisztérium 2012 júliusában közzétett egy dokumentumot az új hivatal struktúrájáról,
amelyben felvázolja a PHE vezetési funkcióit és a különböző igazgatóságok feladatait, költségvetési keretét, létszámát. A hivatal olyan területeket fog
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lefedni, amelyek jelenleg több intézmény hatáskörébe tartoznak: népegészségügy, egészségvédelem, egészségfejlesztés, fertőző betegségek, sugárzási,
vegyi és környezeti ártalmak, környezet-egészségügy, mérgezéssel kapcsolatos információk, szűrőprogramok.
A PHE-t az elnök és egy tanácsadó bizottság vezeti, az utóbbi az elnökből, a vezérigazgatóból és három igazgatóból áll. A PHE az Egészségügyi Minisztérium
végrehajtó hivatala lesz, vezérigazgatója a miniszter alá tartozik. Az elnök szerepe a vezérigazgató támogatása, tanácsadás és a szervezeti irányítás
felügyelete. Az egészségügyi miniszter a (megszüntetendő) Health Protection Agency jelenlegi elnökét, David Heymann-t kérte fel a PHE megbízott
elnökének a 2013-ban történő formális kinevezés előtt.
Főbb szervezetek:
A Public Health England hivatalos életbelépéséig a legfőbb népegészségügyi funkciókat az Egészségvédelmi Intézet (Health Protection Agency, HPA) látja el.
A HPA tanácsadást nyújt az NHS számára, és kritikus szerepet játszik a fertőző betegségek elleni védekezésben, veszély esetén pedig a károk
megelőzésében. A HPA az Egészségügyi Minisztériumnak számol be, költségvetése is többnyire állami bevételekből származik.
Az Élelmiszer Szabványügyi Hivatal (Food Standards Agency) államilag finanszírozott független kormányzati hivatal. Feladata a lakosság egészségének és a
fogyasztók érdekeinek védelme az élelmezéssel kapcsolatban. A Hivatal tanácsadást és információt nyújt a lakosság és a kormány felé az élelmezés
biztonságát, a táplálkozást és az étrendet érintő kérdésekben.
Az Egészség- és Biztonságügyi Hatóság (Health and Safety Executive) a Munkaügyi Minisztérium által finanszírozott költségvetési intézmény. Feladata, hogy
megvédje a lakosságot a munkaköri tevékenység közben felmerülő, az egészséget és a biztonságot fenyegető veszélyekkel szemben.
A Környezetvédelmi Hivatal (Environment Agency) a Környezetvédelmi, Élelmiszer- és Vidékügyi Minisztérium alá tartozó végrehajtó szervezet, célja a
környezet fejlesztése és védelme, az emberek és a vadon élő állatok életkörülményeinek javítása. Feladatai közé tartozik az energia és a vízkészlet
takarékosabb felhasználása, a széndioxid kibocsátás csökkentése, hulladékgazdálkodás és klímaváltozás kérdései.
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B) A népegészségügyi feladatok ellátása – intézményi háttér, irányítás, erőforrások a főbb feladatkörök szerint

1) Népegészségügyi feladatok

Egészségfejlesztés,
a népesség általános egészségi
állapotának javítása

2) Melyik
minisztérium
felügyelete alá
tartozik az 1)
oszlopnak megfelelő
feladatok ellátása?

3) Mely intézmény az 1)
oszlopnak megfelelő
feladatok ellátásáért felelős
központi szervezet?

Egészségügyi
Minisztérium

Egészségvédelmi Intézet
(Health Protection Agency)

4) Milyen egyéb
intézmények vesznek
részt az 1) oszlopnak
megfelelő feladatok
ellátásában?

5) Milyen a munkamegosztás és mely
koordinációs mechanizmusok jellemzők a
3) és 4) oszlopba tartozó intézmények
között?
(földrajzi, funkcionális stb., pl.:
- központi, regionális, helyi szintek,
- feladatkörök szerinti specializáció)
A központi szervezet regionális
szervezetekkel rendelkezik
HPA: Anglia, 3 központ

2013. áprilistól:

PHE: 4 régió, 15 központ

PHE Főigazgatóságok:
Egészségvédelem
Egészségfejlesztés és
népesség-egészségügy
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Betegség megelőzés
- fertőző betegségek

Egészségügyi
Minisztérium

Egészségvédelmi Intézet
(Health Protection Agency)

Anglia, 3 központ

2013. áprilistól:

4 régió, 15 központ

PHE Főigazgatóságok:
Egészségvédelem
Egészségfejlesztés és
népesség-egészségügy
- nem-fertőző betegségek, balesetek

Egészségügyi
Minisztérium

Országos Egészségügyi
Szolgálat (National Health
Service)

Közegészségügy
- Település és környezetegészségügy

Egészségügyi
Minisztérium

Egészségvédelmi Intézet
(Health Protection Agency)

Anglia, 3 központ

2013. áprilistól:

4 régió, 15 központ

PHE Főigazgatóság:
Egészségvédelem
Környezetvédelmi,
Élelmiszer- és
Vidékügyi
Minisztérium

Környezetvédelmi
Hivatal (Environment
Agency)

53

Anglia (6 régió), Wales (1 régió)
Földrajzi és funkcionális munkamegosztás

A népegészségügyi rendszer Európa meghatározott országaiban – struktúra és kiadások

- Élelmezés- és táplálkozás
egészségügy

Független
kormányzati hivatal

Élelmiszer Szabványügyi
Hivatal (Food Standards
Agency)

20 regionális részleg Anglia, Wales, ÉszakÍrország, Skócia területén

- Kémiai biztonság

Egészségügyi
Minisztérium

Egészségvédelmi Intézet
(Health Protection Agency)

Anglia, 3 központ

2013. áprilistól:

4 régió, 15 központ

PHE Főigazgatóság:
Egészségvédelem –
Sugárzási, Vegyi és
Környezeti Ártalmak
Központja (Centre for
Radiation, Chemical and
Environmental Hazards)
- Gyermek- és ifjúság egészségügy

Egészségügyi
Minisztérium

Országos Egészségügyi
Szolgálat (National Health
Service)

- Sugáregészségügy

Egészségügyi
Minisztérium

Egészségvédelmi Intézet
(Health Protection Agency)
2013. áprilistól:

Anglia, 3 központ

4 régió, 15 központ

PHE Főigazgatóság:
Egészségvédelem –
Sugárzási, Vegyi és
Környezeti Ártalmak
Központja (Centre for
Radiation, Chemical and
Environmental Hazards)
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- Munkaegészségügy

Munkaügyi
Minisztérium

Egészség- és Biztonságügyi
Hatóság (Health and Safety
Executive)

Angliában és Észak-Írországban működik (a
skót és a walesi parlament nem fogadta el a
vonatkozó törvényt)

Az egészségügyi ellátórendszer
hatósági felügyelete,

Egészségügyi
Minisztérium

Care Quality Commission

Egészségügyi
Minisztérium

NHS szervezetek

391 NHS tröszt

Egészségvédelmi Intézet
(Health Protection Agency)

Anglia, 3 központ

egészségügyi igazgatás, működési
engedélyek kiadása stb.

Egészségügyi veszélyhelyzetekre
felkészülés, és az egészségügyi
veszélyhelyzetek, katasztrófák kezelése

2013. áprilistól:

4 régió, 15 központ

PHE Főigazgatóság:
Egészségvédelem –
Sürgősségi válaszadás
osztálya

C) Az egészségügyi veszélyhelyzetekre történő felkészülés és azok kezelése az adott országban - a feladatok ellátásában résztvevő
fontosabb szervezetek (az irányítás rendszere és rövid szöveges ismertetése)
Az egészségügyi szektor krízismenedzsmentre vonatkozó irányelveit az Egészségügyi Minisztérium Sürgősségi Készenléti Osztálya készítette „NHS
Emergency Planning Guidance” címen. A dokumentum stratégiai útmutatót nyújt a sürgősségi tervezéséhez Anglia összes NHS szervezete számára. A
dokumentumban meghatározottak szerint minden NHS szervezet vezérigazgatója felelős azért, hogy az intézmény rendelkezzen vészhelyzeti tervvel a
kockázatfelmérés, a sürgősségi tervezés, a nyilvános kommunikáció és az információ megosztás elvei szerint. Komplexebb incidensek esetén egy stratégiai
csoportot hoznak létre, amely lehetővé teszi az NHS szervezetek számára, hogy megosszák egymással az információkat. A csoport legtöbbször a rendőrségi
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körzet földrajzi határai mentén működik, elnöke a rendőrfőnök. A csoportnak három fő egészséggel kapcsolatos funkciója van: mentőszolgálati irányítás,
NHS ellátói irányítás, népegészségügyi tanácsadás. Ha egy kiterjedtebb esemény túlfeszíti a helyi mentési egységeket, vagy nagyobb területeket érint, akkor
egy regionális civil vészhelyzeti bizottság jöhet létre, a válaszadás koordinálására.
Veszélyhelyzetek esetén az Egészségvédelmi Intézet különböző területen működő szakemberei (fertőző betegségek, környezeti ártalmak, sürgősségi
tervezés) együttesen lépnek fel a helyi és országos szervezetekkel (NHS, rendőrség, Környezetvédelmi Hivatal, önkormányzatok), hogy egészségvédelmi
tanácsokkal lássák el az érintett közösségeket. Az egészségügyi és szociális ellátásról szóló törvény elfogadását követően az Egészségügyi Minisztérium az új
szervezeteivel együtt (Public Health England, NHS Commissioning Board) tovább kívánja erősíteni sürgősségi készenléti és válaszadási rendszerét, hogy
összhangban legyen a szélesebb civil vészhelyzet-kezelő struktúrákkal.

D) A B) pontban szereplő intézmények, szervezetek erőforrásai (létszám, állami költségvetés, saját bevételek stb.)
Egészségvédelmi Intézet (Health Protection Agency): 2011/12 pénzügyi év: 3620 alkalmazott, állami költségvetés 144,168 millió font, saját bevétel 158,6
millió font (összesen 331,18 millió font).
Élelmiszer Szabványügyi Hivatal (Food Standards Agency): 2011/12 pénzügyi év: 1709 alkalmazott, állami költségvetés 88,9 millió font.
Egészség- és Biztonságügyi Hatóság (Health and Safety Executive): 2011/12 pénzügyi év: 3288 alkalmazott, állami költségvetés 169,9 millió font.
Környezetvédelmi Hivatal (Environment Agency): 2011/12 pénzügyi év: 11 471 alkalmazott, állami költségvetés 749,4 millió font, saját bevétel 417,2 millió
font (összesen 1,16 milliárd font.
Public Health England: A 2013 áprilisában elinduló PHE népegészségügyi programjainak működési költségei várhatóan 485 millió fontot tesznek ki (280
millió HR, 205 millió nem HR költség). Személyzet száma 5300. A Public Health England 8 igazgatóságból és azok szakmai osztályaiból fog állni:
1. Egészségvédelem
5 osztály, 45 millió font költségvetés, 850 alkalmazott:
- Sürgősségi válaszadás
- Terep epidemiológia
- Fertőző betegségek felügyelete és ellenőrzése
- Népegészségügyi stratégia
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- Sugárzási, Vegyi és Környezeti Ártalmak Központja
o Kutatás
o Népegészségügy
o Környezet és egészség
o Működési szolgáltatások
o Országos Mérgezési Információs Szolgálat
2. Egészségfejlesztés és népesség-egészségügy
10 osztály, 30 millió font költségvetés, 510 alkalmazott:
- Programok az egészség és jóllét javítására
- Jóllét és egyenlőtlenség
- Kábítószerek és alkohol
- Szociális marketing
- Egészségügyi szolgáltatások
- Angliai szűrőprogramok
- Országos szűrőprogramok
- Üzleti tevékenység és tervezés
- Nem rákbetegségek szűrésének minőségbiztosítási csoportjai
- Rákbetegségek szűrésének minőségbiztosítási csoportjai
3. Tudás és ismeretszerzés
10 osztály, 25 millió font költségvetés, 595 alkalmazott:
- Rákbetegségek Országos Ismeretszerzési Hálózata
- Gyógyszeres kezelés monitorozása
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- Betegségek nyilvántartása
- Evidencia és ismeretszerzési szolgálat
- Kutatás és fejlesztés iroda
- Üzleti tevékenység és tervezés
- Gyógyszeres kezelést monitorozó csoportok
- Rákbetegségek nyilvántartását végző csoportok
- Evidencia és ismeretszerzési csoportok
- Igazgatósági támogatás
4. Működtetés
8 osztály, 152 millió font költségvetés, 2880 alkalmazott:
- London
- Dél-Anglia
- Közép- és Kelet-Anglia
- Észak-Anglia
- Működtetés nyújtása
- Egészség és biztonság
- Mikrobiológiai szolgáltatások
- Chrysalis program (egészségvédelem)
5. Stratégia
6 osztály, 5 millió font költségvetés, 100 alkalmazott:
- Stratégiai egység
- Kommunikáció
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- Vállalati irányítás
- Tanácsadó testület titkársága és tervezés
- Jogi szolgáltatások
- Biztonság, minőség és fenntarthatóság
6. Programok
2 osztály, 2 millió font költségvetés, 20 alkalmazott:
- Igazgató helyettes
- Igazgató helyettes
7. Pénzügyi és vállalati szolgáltatások
6 osztály, 15 millió font költségvetés, 270 alkalmazott:
- Pénzügy
- Vállalati szolgáltatások programja
- IT szolgáltatások
- Vagyonok és létesítmények
- Üzleti tevékenység fejlesztése
- Belső ellenőrzés
8. Humán erőforrás
5 osztály, 5 millió font költségvetés, 70 alkalmazott:
- Stratégiai humán erőforrás
- Az igazgatóságok számára nyújtott humán erőforrás szolgáltatások
- Tranzakciós és orvosi humán erőforrás szolgáltatások
- Munkaegészségügy
- Szakképzett munkaerő tervezés és fejlesztés
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Forrás:
- Egészségügyi Minisztérium: http://www.dh.gov.uk
- Health and Social Care Act 2012: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/7/contents/enacted
- Structure of Public Health England: https://www.wp.dh.gov.uk/healthandcare/files/2012/07/PHE-structure.pdf
- Health Protection Agency: http://www.hpa.org.uk
- Food Standards Agency: http://www.food.gov.uk
- Health and Safety Executive: http://www.hse.gov.uk
- Environment Agency: http://www.environment-agency.gov.uk
- Chief Medical Officer: http://www.dh.gov.uk/health/category/chief-professional-officers/chief-medical-officer/
- Care Quality Commission: http://www.cqc.org.uk
- NHS emergency planning guidance:
http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4121236.pdf
- Disaster Risk Management:
http://www.hpa.org.uk/Topics/EmergencyResponse/ExtremeWeatherEventsAndNaturalDisasters/DisasterRiskManagementFactsheets/
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Észtország
A) A népegészségügyi rendszer (közegészségügy, járványügy, egészségfejlesztés) irányításában és a feladatok és ellátásában résztvevő
fontosabb szervezetek (az irányítás rendszere és rövid szöveges ismertetése)
Észtországban a népegészségügyi feladatok többségének ellátása esetében a Szociális Minisztérium viseli a fő felelősséget, viszont bizonyos területeken
interszektorális kooperáció valósul meg, ahol több minisztérium együttesen felelős a tevékenységek biztosításáért.
A 2010-től működő Egészségügyi Tanács (Terviseamet) egy kormányzati ügynökség a Szociális Minisztériumon belül, amely a korábbi Egészségvédelmi
Felügyelőség és a Kemikáliák Értesítési Központ tevékenységeit is ellátja. Fő feladata, hogy tevékenységi területein – egészségügy, fertőzéses
megbetegedések kontrollja, környezet-egészségügy, kémiai biztonság, orvostechnikai eszközök – biztosítsa a törvényi előírások betartását. Emellett az
Egészségügyi Tanács végzi az egészségügyi szolgáltatók akkreditációját és minőségbiztosítását, valamint az egészségügyi humán erőforrás regiszter
működtetését is.
Az Országos Egészségfejlesztési Intézet (TAI) a Szociális Minisztérium irányítása alatt álló országos kutatás-fejlesztési intézmény. Fő feladatai: részvétel
hazai és nemzetközi kutatásokban, a kutatásokhoz adatbázisok működtetése, adatgyűjtés, az adatok rendszerezése, elemzése, országos stratégiák és
akciótervek kidolgozása, koordinációja és implementációja, szakértői tanácsadás népegészségügyi és szociális védelmi kérdésekben, az egészségfejlesztés és
szociális védelem terén való intézkedések értékelése.
A környezet-egészségügy alapvetően a Szociális Minisztérium illetékességi körébe tartozik. A környezet-egészségügyi szabályozások végrehajtását (ivóvíz,
beltéri levegő, zaj, kemikáliák, iskolákban és nevelőintézetekben való táplálkozás, áruk és szolgáltatások biztonsága) a Szociális Minisztérium alá tartozó
Egészségügyi Tanács (ezen belül: Környezet-egészségügyi Főosztály) felügyeli. Ugyanakkor bizonyos területeken (pl. talajvíz és felszíni vizek minősége) az
ellenőrzés a Környezetvédelmi Minisztérium alá tartozó Környezetvédelmi Felügyelőség hatáskörébe tartozik.
Az élelmezés- és táplálkozás-egészségügy terén interszektorális kooperáció valósul meg. Az Élelmiszertörvény értelmében az élelmiszerek ellenőrzését vagy
kormányzati felügyeletét az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Tanács (VET) az Egészségügyi Tanáccsal (Terviseamet), az Észt Fogyasztóvédelmi
Tanáccsal (Tarbijakaitseamet), valamint az Észt Adó- és Vámtanáccsal (EMTA) együtt látja el. Az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Tanács (VET) egy
kormányzati ügynökség, amely a Mezőgazdasági Minisztérium irányítása alatt működik.
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A kémiai biztonság terén szintén interszektorális kooperáció érvényesül. A Szociális Minisztérium (ezen belül: Népegészségügyi Osztály, Környezet-egészségügyi és Kémiai
Biztonsági Egység) látja el a koordinációs szerepet az egyes minisztériumok között. Az állami felügyeletet is több intézmény látja el, saját tevékenységi körén belül
(Egészségügyi Tanács, Munkaügyi Felügyelőség, Műszaki Felügyeleti Hatóság, Fogyasztóvédelmi Tanács, Mezőgazdasági Tanács, Környezetvédelmi Felügyelőség, Mentési
Szolgálat, Adó- és Vámügyi Tanács). A hatósági felügyeleti tevékenységek koordinációját a Kémiai Biztonság Bizottsága (Kemikaaliohutuse Komisjoni moodustamine)látja
el.

A sugárbiztonság a Környezetvédelmi Minisztérium hatáskörébe tartozik. Ezen a területen a főbb feladatokat a Környezetvédelmi Tanács (Keskkonnaamet)
Sugárzási Főosztálya látja el (sugártevékenységre vonatkozó gyakorlati engedélyek kiadása, sugárzás-monitoring, vészhelyzeti értesítés, korai felderítés). A
sugártevékenységekkel kapcsolatos törvények betartását a Környezetvédelmi Felügyelőség (KKI) felügyeli.
A Szociális Minisztérium irányítása alá tartozó Munkaügyi Felügyelőség (Tööinspektioon) látja el a munkakörnyezet állami felügyeletét a
munkaegészségügyi és –biztonsági törvényekkel összhangban.

B) A népegészségügyi feladatok ellátása – intézményi háttér, irányítás, erőforrások a főbb feladatkörök szerint

1) Népegészségügyi
feladatok

2) Melyik minisztérium
felügyelete alá tartozik
az 1) oszlopnak
megfelelő feladatok
ellátása?

Egészségfejlesztés,

Szociális Minisztérium

a népesség általános
egészségi
állapotának javítása

(Sotsiaal Ministeerium)

3) Mely intézmény az 1)
oszlopnak megfelelő feladatok
ellátásáért felelős központi
szervezet?

Országos Egészségfejlesztési
Intézet

4) Milyen egyéb intézmények
vesznek részt az 1) oszlopnak
megfelelő feladatok ellátásában?

Alapellátó orvosok: 2006 óta a
preventív állapotfelméréseket a
háziorvosi bónusz rendszerrel
kapcsolták össze

(Tervise Arengu Instituut, TAI)

Magán szektor (HIV/AIDS stratégia,
önszabályozó etikai kódokélelmiszeripar, sportlétesítmények)
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5) Milyen a munkamegosztás és mely
koordinációs mechanizmusok jellemzők
a 3) és 4) oszlopba tartozó intézmények
között?
(földrajzi, funkcionális stb., pl.:
- központi, regionális, helyi szintek,
- feladatkörök szerinti specializáció)
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Betegség megelőzés
- fertőző betegségek

Szociális Minisztérium

Egészségügyi Tanács
(Terviseamet) Fertőző Betegségek

-

Felügyelete és Ellenőrzése
Főosztálya

élelmiszer okozta járvány esetén
-

Állategészségügyi és
Élelmiszerbiztonsági Tanács (VET)
Országos Egészségfejlesztési
Intézet (TAI)

betegségregiszterek

Funkcionális:
Az Egészségügyi Tanács és az
Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági
Tanács zoonózis monitoring adatokat
osztanak meg egymással havonta helyi
szinten, de járvány esetén napi szinten is
kapcsolatot tartanak.
Minden kórháznak működtetnie kell egy
nozokomiális fertőzésekre vonatkozó
ellenőrzési szolgálatot. A nozokomiális
fertőzések kitörését azonnal jelenteni kell az
Egészségügyi Tanácsnak.
Földrajzi:
Súlyosabb járványok esetén a különböző helyi
és regionális szintek válságmenedzsment
csoportjai is együttműködnek.

- nem-fertőző
betegségek,
balesetek

Szociális Minisztérium

Szociális Minisztérium

Országos Egészségfejlesztési
Intézet (betegségregiszterek,

Egészségügyi Információs és
Elemzési Főosztálya

kérdőíves felmérések)
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Közegészségügy
- Település és
környezetegészségügy

Szociális Minisztérium
+

Környezetvédelmi
Minisztérium
(Keskkonnaministeerium)

- Élelmezés- és
táplálkozás
egészségügy

Mezőgazdasági
Minisztérium,
Szociális Minisztérium

Egészségügyi Tanács
(Terviseamet) Környezet-

Környezetvédelmi Felügyelőség: a
környezetvédelmi törvények betartását
felügyeli (pl. talajvíz, felszíni vizek
minősége)

egészségügyi Főosztálya
környezet-egészségügyi
szabályozások végrehajtása: ivóvíz,
beltéri levegő, zaj, kemikáliák,
iskolákban és nevelőintézetekben
való táplálkozás, áruk és
szolgáltatások biztonsága

Állategészségügyi és
Élelmiszerbiztonsági Tanács
(VET)

a Mezőgazdasági Minisztérium
irányítása alatt

Műszaki Felügyeleti Hatóság
Fogyasztóvédelmi Tanács
Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági
Tanács

Fogyasztóvédelmi Tanács:

Interszektorális kooperáció:

termékfelügyelet, fogyasztói piac
felügyelete, fogyasztók tájékoztatása,
fogyasztói panaszok kezelése

Az Észt Élelmiszerfejlesztési Tervet a
Mezőgazdasági Minisztérium
kezdeményezte, és a kormány hagyta jóvá
2005 decemberében. A Mezőgazdasági
Minisztérium irányítása alatt, egy
széleskörű tanácsot hoztak létre a
fejlesztési terv előkészítésének és
implementációjának koordinálására, amely
a fogyasztók figyelmének felkeltésére
fókuszál az élelmiszerek biztonságára és
minőségére, az egészséges étrendre és a
hagyományos termékekre vonatkozóan.

-

Észt Adó- és Vámtanács (EMTA):

-

Egészségügyi Tanács (Terviseamet)

Állategészségügyi és
Élelmiszerbiztonsági Laboratórium
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Funkcionális munkamegosztás az egyes
intézmények között.
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- Kémiai biztonság

Szociális Minisztérium
(koordináló
minisztérium)

Kémiai Biztonság Bizottsága

- Észt Mérgezési Információs Központ
(Mürgistusteabekeskus): az

(Kemikaaliohutuse Komisjoni
moodustamine)

Egészségügyi Tanácson belül működik,
forró vonal a mérgezéses esetekre
vonatkozóan, pl. gyógyszer túladagolás,
háztartási kemikáliák alkalmazása,
gyermekek mérgezéses esetei)

a kémiai biztonság rendszerének
koordináló szerve

Állami felügyeleti hatóságok:
- Egészségügyi Tanács Kémiai Biztonság
Főosztálya (mosószerek, biocidek,
kozmetikai termékek)

- Munkaügyi Felügyelőség

- Műszaki Felügyeleti Hatóság
- Fogyasztóvédelmi Tanács
(Tarbijakaitseamet)

- Mezőgazdasági Tanács
(Põllumajandusamet)

Interszektorális kooperáció,
funkcionális feladatmegosztás:
- Szociális Minisztérium –
Népegészségügyi Osztály, Környezetegészségügyi és Kémiai Biztonsági Egység
(koordináló minisztérium; foglalkozásbiztonság és egészségvédelem)

- Környezetvédelmi Minisztérium
(Keskkonnaministeerium)
környezetvédelem, szennyezőanyagok,
hulladék

- Mezőgazdasági Minisztérium
(Põllumajandusministeerium)
növényvédő szerek, műtrágyák

- Belügyminisztérium
(Siseministeerium) polgári védelem,
helyi önkormányzatok tevékenysége

- Gazdasági és Kommunikációs
Minisztérium (Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium) szállítás,
a vegyipar gazdaságilag fenntartható
fejlesztése

- Pénzügyminisztérium
- Környezetvédelmi Felügyelőség
(Keskkonnainspektsioon)

- Mentési Szolgálat (Päästeamet)

- Adó- és Vámügyi Tanács (Maksu- ja
Tolliameti)
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(Rahandusministeerium) finanszírozás

- Oktatási és Kutatási Minisztérium
(Haridus- ja Teadusministeerium) a kémiai
biztonság belefoglalása a kutatási
programokba

- Külügyminisztérium (Välisministeerium)
nemzetközi egyezmények a kémiai
biztonság terén
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- Gyermek- és
ifjúság
egészségügy

Szociális Minisztérium

- Sugáregészségügy

Környezetvédelmi
Minisztérium

Szociális Minisztérium
Gyermek- és Családügyi
Főosztálya
Környezetvédelmi Tanács

Környezetvédelmi Felügyelőség

Sugárzási Főosztálya

Funkcionális:
Környezetvédelmi Tanács Sugárzási

(Keskkonnaministeerium)

Főosztálya:
-

sugártevékenységre vonatkozó
gyakorlati engedélyek kiadása,

-

sugárzás-monitoring,

-

vészhelyzeti értesítés,

- korai felderítés
Környezetvédelmi Felügyelőség:
- a Sugártevékenységekre vonatkozó
Törvény betartását felügyeli

- Munkaegészségüg
y

Szociális Minisztérium

Munkaügyi Felügyelőség

Egészségügyi Tanács (Terviseamet)

(Tööinspektioon)

(munkaegészségügyi szolgáltatások
minőségellenőrzése, sürgősségi ellátókkal
való szerződéskötés, sürgősségi készültség
biztosítása)

a meglévő munkaegészségügyi és –
biztonsági előírások betartását
ellenőrzi
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Műszaki Felügyeleti Hatóság, Mentési
Tanács (foglalkozásbiztonság)

Funkcionális
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Az egészségügyi
Szociális Minisztérium
ellátórendszer
hatósági felügyelete,
egészségügyi
igazgatás, működési
engedélyek kiadása
stb.
Egészségügyi
Szociális Minisztérium
veszélyhelyzetekre
(koordináló)
felkészülés, és az
egészségügyi
veszélyhelyzetek,
katasztrófák kezelése

Egészségügyi Tanács
(Terviseamet) egészségügyi
szolgáltatók akkreditációja és
minőségbiztosítása, egészségügyi
humán erőforrás regiszter
működtetése

Egészségügyi Tanács

Állategészségügyi és
Élelmiszerbiztonsági Tanács (VET) – a
Mezőgazdasági Min. alá tartozik
élelmiszerek okozta fertőzés esetében

Környezetvédelmi Minisztérium
(akcióterv a vészhelyzetekre)

Funkcionális és földrajzi:
Az illetékes minisztériumok, megyék, vidéki
önkormányzatok és városok
krízismenedzsment bizottságai és teamjei is
fellépnek helyi és regionális szinten.

C) Az egészségügyi veszélyhelyzetekre történő felkészülés és azok kezelése az adott országban - a feladatok ellátásában résztvevő
fontosabb szervezetek (az irányítás rendszere és rövid szöveges ismertetése)
A Szociális Minisztérium Vészhelyzeti Készenléti Terve a népegészségügyi vészhelyzeteknek három fő típusát különbözteti meg: 1. járványok, 2. tömeges
mérgezés, 3. nagyszámú sérülés vagy halálozás (baleset, robbanás, tűzeset, terrorizmus stb. következtében).
A vészhelyzetekre való tervezés fő dokumentuma az Észt Kormány által 2002. szeptember 17-én elfogadott országos válságmenedzsment terv, amely a
Vészhelyzeti Készenléti Törvényen alapul. Ez a terv magában foglalja a krízismenedzsment fő alapelveit, beleértve a szervezeti felelősségeket, a krízis
kommunikációt és az alkalmazandó protokollokat. A terv alapján a minisztériumok speciális kríziskészültségi és –kezelési terveket dolgoznak ki, saját
adminisztratív területüknek megfelelően. Jelenleg számos népegészségügyi készenléti terv létezik, pl. a súlyos akut légzőszervi szindrómára (SARS), a
himlőre, az influenzára és a bioterrorizmusra vonatkozóan.
Az országos krízis bizottság kijelölhet egy országos válságmenedzsment teamet az összes tevékenység koordinálására vészhelyzet esetén. Emellett az
illetékes minisztériumok, megyék, vidéki önkormányzatok és városok krízismenedzsment bizottságai és teamjei is fellépnek regionális és helyi szinten.
A Vészhelyzet Készenléti Törvényt ötévente kötelezően felülvizsgálják és frissítik.
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Észtországban rendszer működik a fertőzéses megbetegedések kitörésének jelentésére. Az Egészségügyi Tanács (vagy az Állategészségügyi és
Élelmiszerbiztonsági Tanács) készített írásos epidemiológiai esetvizsgálati protokollokat a fertőzéses megbetegedések kitörésének azonnali kivizsgálására
(beleértve az élelmiszer okozta fertőzéseket, amikor az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Tanáccsal együtt kell eljárni). Létezik egy járványkészültségi
terv is, habár ez funkcionálisan és működésileg nincs az országos krízismenedzsment tervbe integrálva.
A Környezetvédelmi Minisztérium készített egy javaslatot a vészhelyzetek és balesetek kockázatelemzésére, és akciótervet dolgozott ki a vészhelyzetekre
(amely a sugárfertőzések esetét is magában foglalja). Az Egészségügyi Tanácson belül működő Mérgezési Információs Központ adatbázist működtet az
elsősegélyre vonatkozó tájékoztatás céljából, valamint minden egyes eset kezelésére vonatkozóan, a kemikáliák okozta balesetek esetében.
A vészhelyzeti készenlét és tervezés legfőbb gyengesége a bizonytalan finanszírozás, amely ad hoc módon érkezik a költségvetésből. A terv esetében
elkülönített alapokra és kitartó pénzügyi elkötelezettségre lenne szükség az implementáció és a megvalósítás biztosítása érdekében. A járványügyi
készültségi terv pénzügyi alapjának megváltoztatása fontos lehetőséget rejt magában e célok elérésére.

D) A B) pontban szereplő intézmények, szervezetek erőforrásai (létszám, állami költségvetés, saját bevételek stb.)
Észtországban a népegészségügyi szolgáltatásokat és programokat a Szociális Minisztérium, az Észt Egészségbiztosítási Alap és más minisztériumok
költségvetési allokációiból finanszírozzák, valamint önkormányzati és magán forrásokból. Az Észt Egészségbiztosítási Alap a különböző rizikócsoportokra
szabott egészségügyi állapotfelméréseket finanszíroz, mind a speciális célkitűzéseken alapuló betegségmegelőzési projekteken, mind az egészségügyi
rendszer egészén belül. 2010-ben az egészségügyi kiadások mintegy 2,9 százalékát fordították népegészségügyi célokra.
Az országos stratégiákat döntően az állami költségvetés allokációiból finanszírozzák, de a szektorokon átívelő népegészségügyi stratégiák finanszírozásához
más minisztériumok is hozzájárulnak bizonyos mértékben. A Kardiovaszkuláris Megbetegedések Megelőzésének Országos Stratégiája 2005-2020 elnevezésű
programot más minisztériumok (pl. nagy részben az Oktatási és Kutatási Minisztérium) finanszírozza. Az országosan szervezett szolgáltatások mellett a
nagyobb önkormányzatok is finanszíroznak néhány preventív szolgáltatást a helyi igényeknek megfelelően. Emellett az Európai Szociális Alapból, és más
nemzetközi ügynökségektől származó forrásokat (pl. AIDS, Tuberkulózis és Malária Elleni Globális Alap) is felhasználják a népegészségügyi szolgáltatások
finanszírozására.
2006 óta a preventív állapotfelméréseket a háziorvosi bónusz rendszerrel kapcsolták össze. A háziorvosok a kardiovaszkuláris megbetegedések magas
kockázatának kitett betegeket speciális konzultációra utalhatják a megyei kardiológiai vizsgálati rendelőkbe. A bónusz rendszer magában foglalja a
rendszeres monitoringot (orvosi vizsgálatokat), valamint a magas vérnyomással és 2. típusú diabétesszel rendelkező páciensek kezelését.
A speciális programokra fordított összegek el vannak különítve az állami költségvetésben, ami biztosítja az átláthatóságot, és lehetővé teszi a tevékenységek
tervezését hosszabb távon (ugyanakkor problémát jelent ezen források kis mértéke). Szisztematikus egészségfejlesztési tevékenységeket 1993-ban kezdtek
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Észtországban, amikor a Szociális Minisztérium létrehozott egy rendszert az országos és közösségi alapú egészségfejlesztési projektek finanszírozására. A
rendszert az Észt Egészségbiztosítási Alap költségvetéséből elkülönítve finanszírozták, egy szakértői bizottság hozta meg a finanszírozási döntéseket, és
koordinálta az értékelést. A cél az volt, hogy keresletet teremtsenek az egészségfejlesztésre országos és megyei szinten, és elősegítsék az
egészségfejlesztésre irányuló kapacitások és kompetenciák kiépülését. Az egészségfejlesztési projektekre évente egyszer írnak ki versenypályázatot. Minden
szervezet és egyén jogosult pályázat benyújtására. Egy szakértői bizottság, az Egészségfejlesztési Tanács értékeli ki a projektjavaslatokat, és tesz javaslatokat
a finanszírozásra. 2002 óta a pályázatoknak tartalmazniuk kell kimenetmérési kritériumot, valamint egy tervet arra vonatkozóan, hogyan fogják ezt mérni. A
kritériumot össze kell kapcsolni a projekt célkitűzéseivel. A hatás- és folyamatértékelést általában egy belső team hajtja végre. 1998 óta a finanszírozott
egészségfejlesztési projektek 10 százalékát évente random módon kiválasztják, és auditálják. Minden betegségmegelőzési projektet ötévente külső
kiértékelésnek vetnek alá.

Forrás:
- Koppel A, Leventhal A, Sedgley M: Public health in Estonia 2008. An analysis of public health operations, services and activities. WHO, 2008.
http://ee.euro.who.int/Public%20health%20in%20Estonia%20E92578.pdf
- Rechel B, McKee M: Preliminary review of institutional models for delivering essential public health operations in Europe. WHO, 2012.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/172731/Preliminary-review-of-institutional-models-for-delivering-essential-public-healthoperations-in-Europe.pdf
- Észt Egészségbiztosítási Alap: http://www.haigekassa.ee/eng/ehif
- Szociális Minisztérium (Sotsiaal Ministeerium): http://www.sm.ee/eng.html
- Országos Egészségfejlesztési Intézet (Tervise Arengu Instituut, TAI): http://www.tai.ee/
- Egészségügyi Tanács (Terviseamet): http://www.terviseamet.ee/en.html
- Környezetvédelmi Minisztérium (Keskkonnaministeerium): http://www.envir.ee/
- Környezetvédelmi Felügyelőség: http://www.kki.ee/eng/
- Környezetvédelmi Tanács: http://www.keskkonnaamet.ee/eng
- Kémiai Biztonság Bizottsága (Kemikaaliohutuse Komisjoni moodustamine): www.riigiteataja.ee/akt/13316927
- Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Tanács (VET): http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=315
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- Fogyasztóvédelmi Tanács (Tarbijakaitseamet): www.tarbijakaitseamet.ee/1185/
- Észt Adó- és Vámtanács (EMTA): http://www.emta.ee/?lang=en
- Munkaügyi Felügyelőség (Tööinspektioon): http://www.ti.ee/index.php?page=3&
- Mentési Szolgálat (Päästeamet): http://www.rescue.ee/index.aw/set_lang_id=2
- Mezőgazdasági Tanács (Põllumajandusamet): http://www.plant.agri.ee/index.php?main=1
- Adó- és Vámügyi Tanács (Maksu- ja Tolliameti) http://www.emta.ee/?lang=en
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Finnország
A népegészségügyi rendszer (közegészségügy, járványügy, egészségfejlesztés) irányításában és a feladatok és ellátásában résztvevő
fontosabb szervezetek (az irányítás rendszere és rövid szöveges ismertetése)
Finnországban a népegészségügy legtöbb területe a Szociális és Egészségügyi Minisztérium (STM) hatáskörébe tartozik. Ez alól kivételt képez az élelmezésés táplálkozás-egészségügy (Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztérium illetékessége), valamint a kémiai biztonság (Munkaügyi és Gazdasági Minisztérium
hatásköre), de ezeken a területeken interszektorális kooperáció érvényesül. A Szociális és Egészségügyi Minisztérium Államtitkára látja el az Országos
Egészségügyi Főtiszt feladatát.
2010. január 1-től hat Regionális Állami Adminisztratív Hatóság (Regional State Administrative Agencies) működik Finnországban, amelyek feladatai
magukban foglalják a korábbi állami tartományi hivatalok, munkaegészségügyi és –biztonsági körzetek, környezetvédelmi engedélyezési hatóságok és
regionális környezetvédelmi központok működését. A regionális hatóságok a helyi hatóságokkal szorosan együttműködnek. A regionális hatóságok látják el a
törvények implementációját, az irányítási és felügyeleti funkciókat az alábbi felelősségi területeken: 1. Alapvető állami szolgáltatások, törvényi jogok és
engedélyek biztosítása, 2. Munkabiztonság és –egészségügy, 3. Környezetvédelmi engedélyek, 4. Tűzvédelmi és mentési szolgáltatások és készültség, 5.
Rendőrség
Az Országos Jóléti és Egészségügyi Felügyeleti Hatóság (VALVIRA) a Szociális és Egészségügyi Minisztérium alá tartozó központosított szerv, amely felügyeli
az egészségügyi és szociális szolgáltatók, az alkoholtartalmú italok adminisztrációjával foglalkozó hatóságok és a környezet-egészségügyi szervek
tevékenységét, valamint kezeli az ezzel kapcsolatos engedélyezési tevékenységeket.
Az Országos Egészségügyi és Jóléti Intézet (THL) a Szociális és Egészségügyi Minisztérium irányítása alatt álló kutatás-fejlesztési intézmény, amely 2009.
január 1- én jött létre két korábbi intézmény, az Országos Népegészségügyi Intézet (KTL), valamint az Országos Jóléti és Egészségügyi Kutatási és Fejlesztési
Központ (STAKES) összeolvadásával. Feladata a finn lakosság egészségi állapotának fejlesztése, jólétének előmozdítása, a betegségek és szociális problémák
megelőzése, a szociális és egészségügyi szolgáltatások fejlesztése. A népegészségügy, a fertőző megbetegedések és a környezet-egészségügy terén szakértő
hatóságként funkcionál.
A helyi önkormányzatok által működtetett alapellátó egészségügyi központok kiemelt szerepet játszanak a lakosság egészségi állapotának fejlesztésében.
Egyéni és csoportos preventív szolgáltatásokat is nyújtanak (pl. a dohányzásról való leszokás elősegítése, táplálkozási tanácsok), egészségügyi
állapotfelméréseket végeznek a gyermekek és fiatalkorúak számára, és szűrővizsgálatokat végeznek (rákszűrések, vérnyomás és testzsír-százalék mérés).
Közösségi szintű feladatuk a lakosság egészségi állapotának monitorozása, az egészségfejlesztési tevékenységek koordinációja, az egészségvédelem és –
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felügyelet, valamint a fertőzéses megbetegedések monitorozása és jelentése, a helyi járványok elleni fellépés és az immunizáció. Ezen kívül a krónikus
szomatikus és mentális betegségek nyomon követésében is szerepet vállalnak.
A munkavállalók - az alapellátó egészségügyi központok által biztosított alapellátás alternatívájaként – ingyenesen munkaegészségügyi ellátást is igénybe
vehetnek. A munkaegészségügyi szolgáltatások tehát mind az alapellátásnak, mind a munkabiztonsági rendszernek részét képezik. A munkaegészségügyre
vonatkozó törvényhozás minden munkáltatót kötelez arra, hogy - preventív - munkaegészségügyi ellátást biztosítson munkavállalóinak. Az orvosi kezelés
biztosítása a munkáltatók számára önkéntes. A munkaegészségügyi szolgáltatások megszervezésének négy módja van: 1. a munkáltató megbíz egy
alapellátó egészségügyi központot a munkaegészségügyi szolgáltatások ellátásával, 2. a munkáltató egy magán praxist/klinikát bíz meg ezzel a feladattal, 3. a
munkáltató saját maga szervezi meg a munkaegészségügyi ellátást, 4. más munkáltatókkal közösen szervezi meg a munkaegészségügyi ellátást. Az Országos
Társadalombiztosítás a munkaegészségügyi költségek mintegy 60%-át visszatéríti a munkaadónak.
A Szociális és Egészségügyi Minisztérium, valamint 2010-től a hat Regionális Állami Adminisztratív Hatóság közül öt rendelkezik illetékességgel a
munkaegészségügy és –biztonság felügyeletét illetően (a Lappföldi Regionális Állami Adminisztratív Hatóság területén ezt a funkciót az Észak-Finnországi
Regionális Állami Adminisztratív Hatóság látja el). A munkabiztonság, munkaegészségügy terén a kutatási, szakértői tevékenységeket, valamint a
munkaegészségügyi szakemberek képzését a Finn Munkaegészségügyi Intézet végzi. A kulcsfontosságú politikai döntéseket a kormány, a munkáltatók és a
szakszervezetek kollektíven tárgyalják meg a Munkabiztonsági és -egészségügyi Tanácsadó Bizottság keretein belül.
A Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztérium alá tartozó Finn Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EVIRA) a teljes élelmiszerlánc területén ellenőrzési funkcióval bír,
emellett tudományos kutatást, kockázatértékelést is végez, és fejleszti az élelmiszerellenőrzési tevékenységet. Laboratóriumi vizsgálatokat folytat az állatok
megbetegedéseivel kapcsolatban, és elemzéseket készít az élelmiszerbiztonsággal és növénytermesztéssel kapcsolatban. Az EVIRA-nak a Helsinkiben lévő
központján kívül 8 regionális hatósága van. Az élelmiszerellenőrzés a helyi önkormányzatok feladata. Az önkormányzatok élelmiszerellenőrzési
tevékenységét a Regionális Állami Adminisztratív Hatóságok irányítják és felügyelik. A helyi önkormányzatoknak ki kell nevezniük egy csapatot, amely
állandó készenlétben van, hogy azonnal fel tudjon lépni, ha élelmiszer vagy ivóvíz okozta fertőzés jelei tapasztalhatók. Amennyiben ezek a vizsgálatok
komplexnek bizonyulnak, a csapat segítséget kérhet a Finn Élelmiszerbiztonsági Hatóságtól (EVIRA) és az Országos Egészségügyi és Jóléti Intézettől (THL),
akik ilyen esetekben együttműködnek a Finn Zoonózis Központon keresztül (ez egy országos hálózat, mely a THL és az EVIRA szakértőiből áll).
A Finn Biztonság és Kemikáliák Ügynökség (TUKES) 2011. január 1-jén kezdte meg működését, miután a korábbi Biztonságtechnológiai Hatóság (TUKES)
átvette az Országos Jóléti és Egészségügyi Felügyeleti Hatóság (VALVIRA), a Finn Környezetvédelmi Intézet (SYKE), valamint a Finn Élelmiszerbiztonsági
Hatóság (EVIRA) kemikáliák ellenőrzésére vonatkozó feladatait. Az adminisztratív irányítást és felügyeletet a TUKES fölött a Foglalkoztatási és Gazdasági
Minisztérium gyakorolja, de több más minisztériummal is együttműködik a kémiai biztonság területén (Szociális és Egészségügyi, Környezetvédelmi,
Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztérium).
A sugáregészségügy a Sugárzási és Nukleáris Biztonsági Hatóság (STUK) illetékességi körébe tartozik, amely független intézményként működik a Szociális és
Egészségügyi Minisztérium alatt.
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B) A népegészségügyi feladatok ellátása – intézményi háttér, irányítás, erőforrások a főbb feladatkörök szerint

1)
Népegészségügyi
feladatok

Egészségfejlesztés,
a népesség
általános egészségi
állapotának
javítása

2) Melyik minisztérium
felügyelete alá tartozik az 1)
oszlopnak megfelelő
feladatok ellátása?

Szociális és Egészségügyi
Minisztérium,
Jóléti és Egészségfejlesztési
Főosztály,
Egészségfejlesztési Csoport

3) Mely intézmény az 1)
oszlopnak megfelelő feladatok
ellátásáért felelős központi
szervezet?

4) Milyen egyéb intézmények
vesznek részt az 1) oszlopnak
megfelelő feladatok ellátásában?

Országos Egészségügyi és Jóléti
Intézet (Terveyden ja hyvinvoinnin

Alapellátó egészségügyi központok:

Földrajzi és funkcionális

Egyének vagy családok számára:

Az alapellátó egészségügyi
központokat a helyi önkormányzatok
működtetik.

laitos, THL) Jóléti és
Egészségfejlesztési Főosztály
-

(Sosiaali- ja terveysministeriö)

5) Milyen a munkamegosztás és
mely koordinációs mechanizmusok
jellemzők a 3) és 4) oszlopba tartozó
intézmények között?

egyéni preventív szolgáltatások
(testsúlymérés, a dohányzásról való
leszokás elősegítése, táplálkozási
tanácsok)

-

a lakosság egészségi állapotának
monitorozása
kutatás, betegségregiszterek
szakértő hatóság a
népegészségügy terén
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-

csoportos prevenciós, ill.
egészségfejlesztési célú
tevékenységek (pl. testsúlyvesztés,
dohányzásról való leszokás)

-

egészségügyi állapotfelmérések a
gyermekek és fiatalkorúak
számára

-

alkohol-, ill. drogfüggőknek
nyújtott járóbeteg szolgáltatások
(a helyi szociális szolgáltatókkal
együtt)

-

szűrővizsgálatok: mell-, méhnyakés vastagbélrák, magas
vérnyomás, magas testzsírszázalék)

(földrajzi, funkcionális stb., pl.:
- központi, regionális, helyi szintek,
- feladatkörök szerinti specializáció)
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Közösségi szintű szolgáltatások:
- a lakosság egészségi állapotának
monitorozása
- egészségfejlesztés, ill. az
egészségfejlesztési tevékenységek
koordinációja

- egészségvédelem/felügyelet: pl.
élelmiszerek, élelmezés, ivóvíz,
fürdőzésre alkalmas területek,
nyilvános fürdők, közösségi
hulladékkezelés
- Munkaegészségügyi ellátások:
- egészségügyi állapotfelmérés

- szűrővizsgálatok: magas vérnyomás,
magas testzsír-százalék
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Betegség megelőzés
- fertőző
betegségek

Szociális és Egészségügyi
Minisztérium

Országos Egészségügyi és Jóléti
Intézet (THL), ezen belül:

Finn Élelmiszerbiztonsági Hatóság
(EVIRA)

Egészségvédelmi Főosztály, Fertőző
Betegségek Felügyelete és
Ellenőrzése Osztály

az élelmiszer vagy ivóvíz okozta
fertőzések esetében együttműködnek
a Zoonózis Központon keresztül (a THL
és EVIRA szakértői hálózata)

-

-

betegségregiszterek
vakcinák ellenőrzése
a fertőző betegségek terén
szakértő hatóság

Funkcionális és földrajzi

Alapellátó egészségügyi központok:
- fertőzéses betegségek monitorozása
és jelentése
- helyi szintű járványok elleni fellépés
(pl. ételmérgezés, háztartási víz
okozta fertőzések)
járványok esetében védőoltás (pl.
sertésinfluenza)

- nem-fertőző
betegségek,
balesetek

Szociális és Egészségügyi
Minisztérium

Országos Egészségügyi és Jóléti
Intézet (THL)
Jóléti és Egészségfejlesztési
Főosztály, Krónikus Betegségek
Megelőzése Osztály

- betegségregiszterek
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Közegészségügy
- Település és
környezetegészségügy

Szociális és Egészségügyi
Minisztérium,
Jóléti és Egészségfejlesztési
Főosztály,
Környezet-egészségügyi
Csoport

Országos Jóléti és
Egészségügyi Felügyeleti
Hatóság (VALVIRA)

Országos Egészségügyi és Jóléti Intézet
(THL) Egészségvédelmi Főosztály

környezet-egészségügyi szervek
tevékenységének felügyelete

-

Környezet-egészségügyi Osztály
Környezet-egészségügyi
kockázatelemzések

- Kutatások az alábbi területeken:

Földrajzi:
A helyi önkormányzatok látják el a
környezet-egészségügyi törvények
végrehajtását a saját területükön belül.
Kisebb ipari üzemek számára kiadhatnak
környezetvédelmi engedélyeket.

levegőszennyezés, ivóvíz, penészes
épületek, kemikáliák, asztma és allergia

Regionális szinten:
a 6 Regionális Állami Adminisztratív
Hatóság feladatai: nagy és közepes méretű
ipari létesítmények engedélyezése, a
Víztörvény hatálya alá tartozó engedélyek
kiadása, környezetvédelmi engedélyek a
hulladék-feldolgozó üzemek számára,
helyreállítási engedélyek a szennyezett
területek esetén.

- Élelmezés- és
táplálkozás
egészségügy

Mezőgazdasági és
Erdészeti Minisztérium

Finn Élelmiszerbiztonsági
Hatóság (EVIRA)

(Maa- ja
metsätalousministeriö,
MMM)

Fogyasztóvédelmi Hatóság

Földrajzi:

(Kuluttajavirasto), élén: fogyasztóvédelmi
ombudsman

Az élelmiszerellenőrzést helyi szinten az
önkormányzatok látják el, és élelmiszer,
ill. ivóvíz okozta fertőzések esetében is a
helyi önkormányzatok készenléti csapata
lép fel először.

Vámügyi Szervek
Országos Jóléti és Egészségügyi
Felügyeleti Hatóság (VALVIRA)
Védelmi Erők
Élelmiszerek Tanácsadó Bizottsága

A helyi önkormányzatok
élelmiszerellenőrzési tevékenységét a 6
Regionális Állami Adminisztratív Hatóság
felügyeli.
Az EVIRA a Helsinkiben lévő központi
hivatalán kívül 8 regionális hivatalán
keresztül látja el tevékenységét.
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- Kémiai biztonság

Munkaügyi és Gazdasági
Minisztérium (Työ- ja
elinkeinoministeriö, TEM)
(adminisztratív irányítás és
felügyelet a TUKES fölött)

Finn Biztonság és
Kemikáliák Ügynökség

Finn Munkaegészségügyi Intézet
(Työterveyslaitos, TTL) – munkabiztonság
terén működik együtt

(Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto, TUKES)

Finn Környezetvédelmi Intézet (SYKE):
vegyszerek ellenőrzésének fejlesztése

További illetékes
minisztériumok (illetékességi
területükön együttműködési
és irányító szerepet töltenek
be a TUKES fölött)
- Szociális és Egészségügyi
Minisztérium
- Szállítási és
Kommunikációs
Minisztérium (Liikenne- ja
viestintäministeriön,
LVM)
- Mezőgazdasági és
Erdészeti Minisztérium
(Maa- ja
metsätalousministeriö,
MMM)
- Belügyminisztérium
(Sisäasiainministeriö)
- Környezetvédelmi
Minisztérium
(Ympäristöministeriö)

- Gyermek- és ifjúság
egészségügy

Szociális és Egészségügyi
Minisztérium

Országos Egészségügyi és
Jóléti Intézet (THL)

Alapellátó egészségügyi központok

Egészségügyi és Szociális
Szolgáltatások Főosztály,
Gyermek, Ifjúság és Család
Osztály
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- Sugáregészségügy

Szociális és Egészségügyi
Minisztérium

Sugárzási és Nukleáris
Biztonsági Hatóság
(Säteilyturvakeskukseen, STUK)

- Munkaegészségügy

Szociális és Egészségügyi
Minisztérium,
Munkabiztonsági- és
egészségügyi Főosztály

+ Munkaügyi és Gazdasági
Minisztérium
(Työ- ja elinkeinoministeriö,
TEM)
(munkaszerződéssel
kapcsolatos kérdések)

A Munkabiztonsági és
Egészségügyi Igazgatás
(Työsuojeluhallinto)
keretében a Regionális Állami
Adminisztratív Hatóságok
látják el a munkabiztonsági és –
egészségügyi előírások,
standardok betartásának
felügyeletét, valamint felügyelik
a munkaegészségügyi
szolgáltatásokat.

- Finn Munkaegészségügyi Intézet
(Työterveyslaitos, TTL) – kutatóiszakértői intézet, munkaegészségügyi
szakemberek (orvosok, nővérek)
képzése

- Munkabiztonsági és –egészségügyi
Tanácsadó Bizottság (kormány,
munkáltatók, szakszervezetek
képviselőiből, akik a kulcsfontosságú
politikai döntéseket mindig kollektíven
megtárgyalják)

- Munkabiztonsági Központ (TTK):
képzés, tájékoztatás, fejlesztés, illetve
regiszter a munkabiztonsági
személyzetről
Kutatásban, tanácsadásban részt vevő
további intézmények:
-

Állami Műszaki Kutatási Központ (VTT)

-

Finn Biztonság és Kemikáliák Ügynökség
(TUKES)

-

Sugárzási és Nukleáris Biztonsági
Hatóság (STUK)

- Balesetbiztosító Intézetek Szövetsége
(FAII)
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Az egészségügyi
ellátórendszer
hatósági felügyelete,

Szociális és Egészségügyi
Minisztérium

Országos Jóléti és
Egészségügyi Felügyeleti
Hatóság (VALVIRA)

Szociális és Egészségügyi
Minisztérium

Szociális és Egészségügyi
Minisztérium

Földrajzi:
A VALVIRA a 6 Regionális Állami
Adminisztratív Hatóságon keresztül látja
el feladatait.

egészségügyi
igazgatás, működési
engedélyek kiadása
stb.
Egészségügyi
veszélyhelyzetekre
felkészülés, és az
egészségügyi
veszélyhelyzetek,
katasztrófák kezelése

 Készenléti Bizottság: koordináció
a Szociális és Egészségügyi
Minisztériumon belül az egyes
osztályok és egységek között

Készenléti Egység:


koordináció a
Minisztérium többi
osztályával, egységével,
valamint más
egészségügyi és
szociális
intézményekkel,

 vészhelyzeti ügyeleti
rendszer működtetése



24 órás szakértői ügyeleti
rendszer:

- Regionális Állami Adminisztratív
Hatóságok

- Funkcionális:
24 órás ügyeleti rendszer:

Országos Egészségügyi és Jóléti Intézet
(THL),

-

Országos Egészségügyi és Jóléti
Intézet (THL),

Finn Sugárzási és Nukleáris Biztonsági
Hatóság STUK)

-

Finn Sugárzási és Nukleáris
Biztonsági Hatóság (STUK)

Finn Munkaegészségügyi Intézet (TTL)

- Finn Munkaegészségügyi Intézet

- Egészségügyi és Jóléti Sürgősségi
Tanácsadó Testület: megtervezi és
előkészíti a vészhelyzetekben történő
szociális és egészségügyi intézkedéseket

- Regionális Állami Adminisztratív
Hatóságok
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C) Az egészségügyi veszélyhelyzetekre történő felkészülés és azok kezelése az adott országban - a feladatok ellátásában résztvevő
fontosabb szervezetek (az irányítás rendszere és rövid szöveges ismertetése)
A Szociális és Egészségügyi Minisztérium irányítja, felügyeli és koordinálja a szociális és egészségügyi készültséget a Regionális Állami Adminisztratív
Hatóságokkal együttműködésben. A Minisztérium Készenléti Egysége biztosítja a szakértelmet, az irányítást és a fejlesztést a szociális és egészségügyi
veszélyekre vonatkozó válaszadásra. A Minisztérium többi osztályával, egységével, valamint más egészségügyi és szociális intézményekkel együtt fejleszti a
készenléti tevékenységet az egyes biztonsági helyzetekben. Négy biztonsági helyzetet különböztetnek meg: normális, a normálistól eltérő/abnormális,
normális körülmények közötti kivételes, valamint sürgősségi helyzeteket. A készenléti kötelezettséget a Vészhelyzeti Hatáskörökről szóló Törvény, valamint
a szociális és egészségügyi ellátásra vonatkozó törvények szabályozzák.
A Készenléti Egység felelős a vészhelyzeti ügyeleti rendszer működtetéséért, amely része a kormány ügyeletei rendszerének, és a nemzetközi segély- és
vészhívásokra vonatkozóan is nemzetközi kontaktpontként funkcionál. Az ügyeletes tisztet 24 órás szakértői ügyeleti rendszerek támogatják az Országos
Egészségügyi és Jóléti Intézetben (THL), a Finn Sugárzási és Nukleáris Biztonsági Hatóságban (STUK) és a Finn Munkaegészségügyi Intézetben (TTL). Kivételes
helyzetekben a Szociális és Egészségügyi Minisztérium szakértőket jelöl ki, akiknek feladata a Minisztérium, a Készenléti Egység és más egységek támogatása
ilyen helyzetekben.
A Szociális és Egészségügyi Minisztériumban a Készenléti Bizottság koordinálja a különböző osztályok és egységek készenléti tevékenységét.
A Kormány a Szociális és Egészségügyi Minisztérium felkérésére kinevezi az Egészségügyi és Jóléti Sürgősségi Tanácsadó Testületét négy évre. A Tanácsadó
Testület tervezi meg és készíti elő a szociális és egészségügyi intézkedéseket vészhelyzetekben, valamint támogatja a normál helyzetekben történő
intézkedéseket. A Tanácsadó Testület szekciókat és munkacsoportokat jelölhet ki az egyes feladatokra.
A Szociális és Egészségügyi Minisztérium Államtitkára látja el az Országos Egészségügyi Főtiszt feladatát a Vészhelyzeti Hatáskörökre vonatkozó Törvény
értelmében. Felelős azért, hogy legyenek tervek a különböző biztonsági helyzetekben a szociális és egészségügyi ellátás menedzselésére, illetve ezek
összhangban legyenek az egyéb vészhelyzeti készültségi tervekkel.
A készenlét magában foglalja az egész országra kiterjedő digitális hálózatot (VIRVE), amely biztosítja a hatóságok közötti kommunikációt speciális
körülmények esetében. A hálózatot az állami tulajdonban lévő Állami Biztonsági Hálózatok működteti.
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D) A B) pontban szereplő intézmények, szervezetek erőforrásai (létszám, állami költségvetés, saját bevételek stb.)
Az Országos Egészségügyi és Jóléti Intézet (THL) mintegy 1200 főt foglalkoztat (a dolgozók 72 százaléka állandó, 23 százaléka ideiglenes foglalkoztatott). A
THL teljes költségvetése 2010-ben 93,6 millió euró volt. A bevételek 68 százaléka az állami költségvetésből, 27 százaléka külső finanszírozási forrásokból, 5
százaléka pedig díjköteles szolgáltatásokból származott.
A Sugárzási és Nukleáris Biztonsági Hatóság (STUK) dolgozóinak száma mintegy 360 fő. (2011 év végén: 356 fő). 2011-ben a STUK összes kiadása 39,4 millió
eurót tett ki. A kiadások több mint felét fedezték a biztonsági szabályozásból és szerződött szolgáltatásokból származó bevételek. Az állami költségvetésből
származó allokációk az összes finanszírozás 38 százalékát alkották, a közjogi törvény hatálya alatt történő monitorozásból származó bevételek 48 százalékot,
a szakértői szolgáltatásból származó bevételek 11 százalékot, a közös vállalatok külső finanszírozásából származó bevételek pedig 3 százalékot.
A Finn Munkaegészségügyi Intézetnek (TTL) 6 regionális irodája van. 2011-ben összesen mintegy 800 munkatársa volt (kb. 600 állandó alkalmazott és 200
projektekre felvett munkaerő).
A Finn Biztonság és Kemikáliák Ügynökség (TUKES) állandó alkalmazottainak létszáma nagyjából 200 fő.
A Finn Munkakörnyezeti Alapot az olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek finanszírozására hozták létre, amely a munkahelyi tevékenységek biztonságát és
termelékenységét mozdítja elő. A Munkahelyi Balesetbiztosítási Törvény értelmében a munkáltatók balesetbiztosítási díjának mintegy 2 százalékát a Finn
Munkakörnyezeti Alapba utalják. Ez a forrás biztosítja az Alap jövedelmét a kutatási-fejlesztési tevékenységek finanszírozásához. Az Alap tevékenységét a
Szociális és Egészségügyi Minisztérium monitorozza. Az Alapot a szociális partnerek és a Szociális és Egészségügyi Minisztérium igazgatják.

Forrás:
- Szociális és Egészségügyi Minisztérium (STM): http://www.stm.fi/en
- Országos Egészségügyi és Jóléti Intézet (THL): http://www.thl.fi/en_US/web/en
- Finn Munkaegészségügyi Intézet (TTL):http://www.ttl.fi/en/international/osh_in_finland/pages/default.aspx
- Munkabiztonsági és – egészségügyi Igazgatás: http://www.tyosuojelu.fi/fi/workingfinland/
-

Munkabiztonsági Központ (TTK): http://www.tyoturva.fi/en/the_centre_for_occupational_safety
- Állami Műszaki Kutatási Központ (VTT) http://www.vtt.fi/?lang=en
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- Finn Biztonság és Kemikáliák Ügynökség (TUKES) http://www.tukes.fi/en/
- Fogyasztóvédelmi Ügynökség: http://www.kuluttajavirasto.fi/en-GB/
- Állami Regionális Adminisztratív Hatóságok (AVI): http://www.avi.fi/fi/Sivut/inenglish.aspx
- Finn Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EVIRA): http://www.evira.fi/portal/en/evira/
- Sugárzási és Nukleáris Biztonsági Hatóság (STUK): http://www.stuk.fi/en_GB/
- Országos Jóléti és Egészségügyi Felügyeleti Hatóság (VALVIRA): http://www.valvira.fi/en/valvira
- Környezetvédelmi Minisztérium (Ympäristöministeriö): www.environment.fi
- Munkaügyi és Gazdasági Minisztérium (TEM): www.tem.fi
- Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztérium (MMM): http://www.mmm.fi/en/index/administrative_sector.html
- Szállítási és Kommunikációs Minisztérium (LVM) http://www.lvm.fi/web/en
- Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztérium (MMM) http://www.mmm.fi/en
- Belügyminisztérium (Sisäasiainministeriö) http://www.intermin.fi/en/ministry

- Finn Munkakörnyezeti Alap (TSR): http://www.tsr.fi/frontpage
- Occupational safety and health strategy fourth follow-up report. Ministry of Social Affairs and Health, 2011.
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=2765155&name=DLFE-16177.pdf
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Lengyelország
A) A népegészségügyi rendszer (közegészségügy, járványügy, egészségfejlesztés) irányításában és a feladatok és ellátásában résztvevő
fontosabb szervezetek (az irányítás rendszere és rövid szöveges ismertetése)
Lengyelország népegészségügyi rendszerében központi helyet foglal el az Országos Népegészségügyi Intézet - Országos Higiéniai Intézet, amely jelenlegi
nevét és feladatkörét 2008-ban kapta. Fő feladataként ajánlásokat ad a döntéshozók, főképpen az Egészségügyi Minisztérium részére a népegészségügy
javítására. Tevékenységi körébe tartozik a fertőző betegségek megelőzése és a lakosság egészségi állapotának monitorozása. A népegészségügyi
tevékenységekben részt vesz még az Egészségügyi Minisztérium több osztálya (főképpen a Népegészségügyi Osztály) a munkaegészségügy és a környezetegészségügy, valamint a pszichiátriai, geriátriai, krónikus, palliatív, hospice ellátás különböző feladatai terén. A védőoltások beadásáért a minisztérium Anyaés Gyermekvédelmi Osztálya és a Közegészségügyi Főfelügyelőség felelős.
A népegészségügyi szolgáltatások helyi szinten történő nyújtásában más szervezetek is részt vesznek. Főbb szervezetek:
Az Egészségügyi Minisztérium fennhatósága alá tartozik a Közegészségügyi Főfelügyelőség (Glówny Inspektorat Sanitarny), mint a kormány központi
közegészségügyi szerve. Élén az országos közegészségügyi főfelügyelő (tiszti főorvos) áll. Az ország mind a 16 régiójának (vajdaságának) van közegészségügyi
felügyelője és közegészségügyi-járványügyi állomása, saját laboratóriumokkal. Feladatai közé tartozik a közegészségügy különböző területein végzett
tevékenység és ellenőrzés: fertőző betegségek, védőoltások, mérgezés, élelmiszerminőség és biztonság, egészségügyi ellátók higiénikus állapota. A
regionális önkormányzati hivatalok is működtetnek egészségügyi osztályokat, amelyek ellenőrzik a vajdaság területén működő helyi egészségügyi
intézményeket és részt vesznek a népegészségügyi szolgáltatások szervezésében (pl. védőoltások, egészségfejlesztés, megelőzés).
Az Országos Népegészségügyi Intézet - Országos Higiéniai Intézet (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny) küldetése a
lakosság egészségvédelmét szolgáló közegészségügyi feladatok végzése, valamint tudományos kutató és oktató tevékenység a biológiai, kémiai és fizikai
kockázati tényezőknek az élelmiszerre, a víz, a levegő minőségére gyakorolt hatását és a fertőző betegségek monitorozását illetően. Az intézet kilenc
akkreditált laboratóriumot is működtet a következő területeken: bakteriológia, toxikológia, szérum és védőoltás, radiobiológia és sugárzásvédelem, orvosi
parazitológia, virológia, Rickettsiae-Chlamydiae-Spirochaetes baktériumok, környezeti higiénia, élelmiszerkutatás. A laboratóriumok tevékenységei:
- Az élelmiszer és azzal kapcsolatba kerülő tárgyak kémiai és mikrobiológiai szennyeződései
- A víz és a levegő mikrobiológiai szennyeződései
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- A növényvédő-szer maradványainak meghatározása az élelmiszerben és vírusos fertőzések emberi szerológiai és molekuláris diagnózisából származó
biológiai anyagban
- Anti-parazita antitestek jelenlétének meghatározása a testnedvekben és más klinikai anyagokban
- A védőoltások és vértermékek hatásosságnak és biztonságának tesztelése
- Nyersanyagok, építési anyagok és ipari hulladékok radioaktivitásának vizsgálata
- Radionuklid koncentráció jelenlétének mérése a vízben, élelmiszerszennyezés és környezeti radioaktív gamma radionuklidok mérése
- Bakteriológiai diagnózis és baktérium törzsek azonosítása
A Munka- és Környezet-egészségügyi Intézet (Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego) kutatóintézetként megvalósíthatósági tanulmányokat,
kutatásokat és képzési tevékenységeket végez a munkaegészségügy és a környezet-egészségügy területein. Az intézet folytat még diagnosztikai és kezelési
tevékenységet a biológiai, vegyi és fizikai tényezők által okozott betegségek esetében.
Az Anya- és Gyermekvédelmi Intézet (Instytut Matki i Dziecka) az Egészségügyi Minisztérium irányítása alatt működik. Országos szintű feladatokat végez a
gyermek- és ifjúságvédelem, járványügy, egészségfejlesztés terén. Kutatási módszertani tevékenységet folytat a gyermek- és ifjúságvédelem, a környezetegészségügy, az élelmezés- és táplálkozás-egészségügy és a járványügy területén.
A Nofer Munkaegészségügyi Intézet (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera) az Egészségügyi Minisztérium irányítása alá tartozó, országos hatáskörű
intézet. Országos és regionális szintű hatósági, felügyeleti feladatokat lát el, és kutatási módszertani tevékenységet is végez. Az intézet a WHO
munkaegészségügyi és a környezet-egészségügyi együttműködési központja.
A Központi Munkavédelmi Intézet (Centralny Instytut Ochrony Pracy) felügyeleti szerve a Munka-és Szociálpolitikai Minisztérium. Országos hatáskörű
kutatási és módszertani feladatokat végez a következő szakterületeken: környezet-egészségügy, munkaegészségügy, kémiai biztonság, járványügy,
egészségfejlesztés.
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B) A népegészségügyi feladatok ellátása – intézményi háttér, irányítás, erőforrások a főbb feladatkörök szerint

1) Népegészségügyi feladatok

Egészségfejlesztés,
a népesség általános egészségi
állapotának javítása

2) Melyik
minisztérium
felügyelete alá
tartozik az 1)
oszlopnak megfelelő
feladatok ellátása?

5) Milyen a munkamegosztás és
mely koordinációs mechanizmusok
jellemzők a 3) és 4) oszlopba
tartozó intézmények között?

3) Mely intézmény az 1)
oszlopnak megfelelő
feladatok ellátásáért felelős
központi szervezet?

4) Milyen egyéb intézmények
vesznek részt az 1) oszlopnak
megfelelő feladatok
ellátásában?

Egészségügyi
Minisztérium

Közegészségügyi
Főfelügyelőség (Glówny
Inspektorat Sanitarny)

Országos Népegészségügyi
Intézet - Országos Higiéniai
Intézet (Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny)

Regionális (16 vajdaság) és
funkcionális

Egészségügyi
Minisztérium

Közegészségügyi
Főfelügyelőség (Glówny
Inspektorat Sanitarny)

Országos Népegészségügyi
Intézet - Országos Higiéniai
Intézet (Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny)

Regionális (16 vajdaság) és
funkcionális

(földrajzi, funkcionális stb., pl.:
- központi, regionális, helyi szintek,
- feladatkörök szerinti specializáció)

Betegség megelőzés
- fertőző betegségek

- nem-fertőző betegségek, balesetek

Egészségügyi
Minisztérium

Országos Népegészségügyi
Intézet - Országos Higiéniai
Intézet (Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny)
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Közegészségügy
- Település és környezetegészségügy

Egészségügyi
Minisztérium

Közegészségügyi
Főfelügyelőség (Glówny
Inspektorat Sanitarny)

Országos Népegészségügyi
Intézet - Országos Higiéniai
Intézet (Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny)

Regionális (16 vajdaság) és
funkcionális

Munka- és
Környezetegészségügyi Intézet
(Instytut Medycyny Pracy i
Zdrowia Środowiskowego)
- Élelmezés- és táplálkozás
egészségügy

- Kémiai biztonság

Egészségügyi
Minisztérium

Egészségügyi
Minisztérium

Közegészségügyi
Főfelügyelőség (Glówny
Inspektorat Sanitarny)

Országos Népegészségügyi
Intézet - Országos Higiéniai
Intézet (Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny)

Regionális (16 vajdaság) és
funkcionális

Közegészségügyi
Főfelügyelőség (Glówny
Inspektorat Sanitarny)

Országos Népegészségügyi
Intézet - Országos Higiéniai
Intézet (Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny)

Regionális (16 vajdaság) és
funkcionális

Anya- és Gyermekvédelmi
Intézet (Instytut Matki i Dziecka)

Regionális (16 vajdaság) és
funkcionális

- Gyermek- és ifjúság egészségügy

Egészségügyi
Minisztérium

Közegészségügyi
Főfelügyelőség (Glówny
Inspektorat Sanitarny)

- Sugáregészségügy

Egészségügyi
Minisztérium

Közegészségügyi
Főfelügyelőség (Glówny
Inspektorat Sanitarny)
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- Munkaegészségügy

Egészségügyi
Minisztérium

Nofer Munkaegészségügyi
Intézet (Instytut Medycyny
Pracy im. prof. J. Nofera)

Központi Munkavédelmi Intézet
(Centralny Instytut Ochrony
Pracy)

Funkcionális

Munka- és
Környezetegészségügyi Intézet
(Instytut Medycyny Pracy i
Zdrowia Środowiskowego)
Az egészségügyi ellátórendszer hatósági
felügyelete,

Egészségügyi
Minisztérium

Közegészségügyi
Főfelügyelőség (Glówny
Inspektorat Sanitarny)

Egészségügyi
Minisztérium

Az Egészségügyi
Minisztérium Krízis
Menedzsment és
Egészségügyi Mentési
Osztálya

egészségügyi igazgatás, működési
engedélyek kiadása stb.
Egészségügyi veszélyhelyzetekre
felkészülés, és az egészségügyi
veszélyhelyzetek, katasztrófák kezelése

Regionális (16 vajdaság)

C) Az egészségügyi veszélyhelyzetekre történő felkészülés és azok kezelése az adott országban - a feladatok ellátásában résztvevő
fontosabb szervezetek (az irányítás rendszere és rövid szöveges ismertetése)
A Kormányzati Biztonsági Központ meghatározása alapján a veszélyhelyzetekre történő felkészülésért általánosságban a Belügyminisztérium felelős. Az
egészséggel kapcsolatos veszélyhelyzetekre való válaszadás az Egészségügyi Minisztériumon és helyi kormányzati szervein keresztül történik. Ilyen
esetekben egy egészségügyi multidiszciplináris krízismenedzsment bizottság találkozik ad hoc alapon. A bizottságban az Egészségügyi Minisztérium
valamennyi osztályvezetője részt vesz, titkárságként pedig a Védelem, Krízis Menedzsment és Egészségügyi Mentési Osztály működik közre. A sürgősségi
válaszadási tervet az egészségügyi miniszter hagyja jóvá, ami tartalmaz olyan adatokat, mint a mentőautók száma, típusa és helye, sürgősségi osztályok, a
sürgősségi szolgáltatások szerkezete az adott régióban. Az Országos Egészségügyi Program melléklete tartalmaz specifikus célkitűzéséket a sérülések
enyhítésére, különösképpen a közúti balesetek esetében. A Közegészségügyi Főfelügyelőség, mint az Egészségügyi Minisztérium hatáskörében működő
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népegészségügyi központ kapcsolattartó szerepet tölt be a korai figyelmeztetési és gyors válaszadási tevékenységében, és kockázati információt nyújt az EU,
az ECDC és a WHO felé. Az élelmiszerekből származó vészhelyzetek kezelésére az Országos Népegészségügyi Intézet - Országos Higiéniai Intézet az
élelmiszerekre és a takarmányokra vonatkozó sürgősségi riasztórendszert alkalmazza (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF).

D) A B) pontban szereplő intézmények, szervezetek erőforrásai (létszám, állami költségvetés, saját bevételek stb.)
A Munka- és Környezet-egészségügyi Intézet 167 alkalmazottat foglalkoztat.
A Központi Munkavédelmi Intézet 291 személyt alkalmazó kutatóintézet.

Forrás:
- Egészségügyi Minisztérium http://www.mz.gov.pl/wwwmzold/index?ml=en
- Közegészségügyi Főfelügyelőség (Glówny Inspektorat Sanitarny ) http://www.gis.gov.pl/?lang=en&go=news
- Országos Népegészségügyi Intézet - Országos Higiéniai Intézet (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny)
http://www.pzh.gov.pl/page/?&L=1
- Munka- és Környezetegészségügyi Intézet (Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego) http://www.imp.sosnowiec.pl/~english/index.html
- Anya- és Gyermekvédelmi Intézet (Instytut Matki i Dziecka) http://www.imid.med.pl/klient1/ (csak lengyelül)
- Nofer Munkaegészségügyi Intézet (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera) http://www.imp.lodz.pl/home_en
- Központi Munkavédelmi Intézet (Centralny Instytut Ochrony Pracy) http://www.ciop.pl/778.html
- Assessment of health systems' crisis preparedness – Poland http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/112201/E93850.pdf
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Litvánia
A) A népegészségügyi rendszer (közegészségügy, járványügy, egészségfejlesztés) irányításában és a feladatok és ellátásában résztvevő
fontosabb szervezetek (az irányítás rendszere és rövid szöveges ismertetése)
Litvániában a népegészségügy terén a fő felelősséget és a politikai döntéshozó funkciót az Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Főosztálya viseli,
amelynek négy osztálya van: Népegészségügyi, Népegészségügyi Stratégiai, Betegségmegelőzési, ill. Táplálkozási és Fizikai Aktivitási Osztályok.
Tevékenységét az irányítása alá tartozó Higiéniai Intézet információgyűjtése és kutatásai segítségével látja el. A fertőző betegségek megelőzésében és
kezelésében a Fertőző Megbetegedések és AIDS Központ (ULAC) vesz részt. Az Egészségnevelési és Betegségmegelőzési Központ (SMLPC) a nem fertőző
betegségek megelőzéséért, a helyes táplálkozás és testmozgás előmozdításáért, a gyermekegészségügyért, az iskolai egészségügyi ellátásért, az egészséges
életmódra nevelésért felelős.
Az 1998-ban felállított Országos Egészségügyi Tanács az egészségpolitika és az interszektorális együttműködés kialakításában vesz részt. A Parlamentnek
felelős, és éves jelentést készít a lakosság egészségi állapotáról, valamint az egészségre vonatkozó és egészségügyi politikák implementációjáról. Mind a
Parlament, mind a Kormány számára tanácsadó testületként funkcionál. Koordinálja az alkohol- és dohányzás-ellenőrzésre, a kábítószer-fogyasztás
megelőzésére, a betegségmegelőzésre és ellenőrzésre irányuló politikákat, valamint az állami egészségügyi programok végrehajtását.
2000-ben hozták létre az Állami Népegészségügyi Szolgálatot (VVSPT) az Egészségügyi Minisztérium irányítása alatt, amely egy központi szervezeten és 10
regionális (megyei) népegészségügyi központon keresztül látta el tevékenységét (megyénként 1 regionális központ).
A népegészségügyi szolgáltatások infrastruktúráját és ellátását 2006-tól kezdődően átalakították, hogy a helyi szinteket is magában foglalja. A reform során
a városi és járási önkormányzatokban hoztak létre népegészségügyi hivatalokat 2008-2009 folyamán. Minden önkormányzati népegészségügyi hivatal
rendelkezik egy környezetvédelmi és egy egészségügyi egységgel. 2011-ben a 60 városi és járási önkormányzat közül 51 már létrehozott népegészségügyi
hivatalokat. A reformot azért tartották szükségesnek, mert sok területen az egészséges életmódban és az egészségügyi kimenetekben nem volt fejlődés,
illetve egyes helyeken negatív tendenciák mutatkoztak, és ezeknek a kihívásoknak a leküzdésére a korábbi helyi egészségügyi egységek (amelyek feladata a
helyi egészségügyi szolgáltatások és intézmények menedzselése volt) nem bizonyultak elegendőnek. A 2002-es Népegészségügyi Törvény 2007-es
módosítása tartalmazza az önkormányzati népegészségügyi hivatalok feladatait:
- Népegészségügyi monitoring
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- A lakosság egészségfejlesztésének megszervezése
- Önkormányzati egészségügyi programok kidolgozása, elfogadása és implementációja, az adott önkormányzat főbb népegészségügyi problémáinak
figyelembevételével
- Országos népegészségügyi stratégiák és programok implementációjában való részvétel
- A gyermekek és fiatalkorúak népegészségügyi igényeinek kielégítése, az iskolai egészségügyi szakértők tevékenységeinek koordinálása, diák
egészségügyi programok kialakítása
- Szociális partnerek bevonása a lakossági egészségfejlesztési tevékenységekbe.
Az önkormányzati népegészségügyi hivatal munkájáról az önkormányzati adminisztráció igazgatójának kell jelentést tenni, a pénzügyi és technikai
teljesítményről külső és belső audit készül.
Az önkormányzati népegészségügyi hivatalok saját területükön viselik a fő felelősséget a környezet-egészségügyi feladatokért, beleértve a fizikai aktivitás,
egészséges életkörülmények, beltéri levegőminőség és egészséges életmód témaköreit is. Ehhez együtt kell működniük az önkormányzat más
környezetvédelmi vagy társadalmi szereplőivel, így pl. a Környezetvédelmi Ügynökség regionális részlegeivel.
Annak érdekében, hogy elkerüljék a feladatok duplikációját a regionális és önkormányzati hivatalok között, a regionális központok az egészségfejlesztés és
egyéb helyi szolgáltatások (pl. járóbeteg klinikák, iskolai nővér/védőnő program) feladatköreit átruházták az önkormányzatokra (az illetékes személyzettel
együtt). A regionális központok egyre nagyobb mértékben együttműködnek a helyi hatóságokkal is.
2012-ben az Állami Népegészségügyi Szolgálatot újjászervezték, a feladatokat és a központi jogosultságokat a regionális népegészségügyi központokra
ruházták át. 2012. július 1-től a regionális központok engedélyeket adhatnak ki mérgező anyagokkal kapcsolatos tevékenységek számára, valamint higiéniai
tanúsítványokat nem táplálkozási anyagok és termékek számára (ezek korábban az Állami Népegészségügyi Szolgálat központi szervezetének feladatkörébe
tartoztak). A regionális központok vették át a zaj ellenőrzését, az engedélyezett egészségügyi tevékenységek felügyeletét, a különböző tevékenységek (pl.
szépségszalonok, fitnesz központok, fodrászatok stb.) biztonságára vonatkozó döntések kiadását. Emellett döntenek egészségügyi hatástanulmányok
készítésének szükségességéről, ill. jóváhagyják az ilyen hatástanulmányokat. Elemzik a polgárok panaszait, beazonosítják és menedzselik a járványok
kitörését, értesítik erről a lakosságot.
A Vilnius-i Regionális Népegészségügyi Központ (amely egyike a 10 regionális központnak) saját regionális népegészségügyi feladatai mellett ellát – a
regionális központok között kizárólagosan - egyéb tevékenységeket is, amelyek az alábbiak:
- az ásványvíz elfogadására irányuló protokollok kidolgozása és az ivóvíz határértékeire vonatkozó minősítések kidolgozása;
- kozmetikai termékek bejelentése;
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- étrend-kiegészítők és speciális célú élelmiszerek bejelentése;
- biocidekre vonatkozó tanúsítványok kiadása, gyártásuk és piaci megjelenésük koordinálása;
- kemikáliák menedzsmentje;
- a Zajmegelőzési Tanács technikai támogatása.
2010-ben a környezet-egészségügyi feladatokat is újjászervezték: korábban ezeket a funkciókat az Állami Környezet-egészségügyi Központ (VASC) látta el,
melynek feladatait három intézmény vette át:
- az Állami Népegészségügyi Szolgálat vette át a biocidek, kemikáliák, valamint a zaj felügyeletét (mivel 2012-ben ezt az intézményt is újjászervezték,
ezek a funkciók a regionális népegészségügyi központok hatáskörébe kerültek);
- a Higiéniai Intézet vette át a nem fertőző betegségek kutatásának és monitoringjának funkcióját;
- a Trakai Népegészségügyi és Szakorvosi Képzési Központ vette át a népegészségügyi szakemberek oktatására, a gyermek- és ifjúság-egészségügyre, az
egészségfejlesztésre, valamint a prevencióra vonatkozó feladatokat.
Települési szinten a környezet-egészségügyi feladatokat az önkormányzati népegészségügyi hivatalok látják el.
A Higiéniai Intézet (HI) a lakosság egészségi állapotával, az egészségi állapot terén megmutatkozó egyenlőtlenségekkel, a népegészségügy innovációjával, a
betegbiztonsággal, az egészségügyi rendszer teljesítményével, valamint a munkaegészségüggyel kapcsolatos információkat gyűjt, kutatásokat készít,
valamint részt vesz az említett területekre irányuló politikák végrehajtásában.
A 2000-ben létrejött Állami Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Szolgálat (VMVT) látja el az összes, élelmiszerekkel és ivóvízzel kapcsolatos
egészségvédelmi funkciót. Ez az intézmény nem az Egészségügyi Minisztérium, hanem a Mezőgazdasági Minisztérium alatt működik, és közvetlenül a
kormánynak tesz jelentést. Tevékenységeit 51 területi szolgálatán (megyei, városi és kerületi hivatalok) és 13 Határállomásán keresztül végzi. Élén a Tiszti
Fő-állatorvos áll. Élelmiszer okozta fertőzés esetén szorosan együttműködnek a Fertőző Megbetegedések és AIDS Központtal (ULAC), valamint az
Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Főosztályával.
A Környezetvédelmi Minisztérium irányítása alatt álló Környezetvédelmi Ügynökség (AAA) látja el a kémiai biztonsághoz kapcsolódó tevékenységeket.
Nyolc regionális környezetvédelmi részlege van, amelyek nem követik a 10 megye adminisztratív határait, és közvetlenül a Környezetvédelmi
Minisztériumnak felelősek.
A sugáregészségügyi teendőket - beleértve a sugárzásvédelemmel kapcsolatos tevékenységek koordinációját és az ionizációs sugárzás csökkentését - az
Egészségügyi Minisztérium irányítása alá tartozó Sugárzásvédelmi Központ (RSC) végzi.

91

A népegészségügyi rendszer Európa meghatározott országaiban – struktúra és kiadások

A munkabiztonsági és munkaegészségügyi politika implementációját a Szociális Biztonsági és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Egészségügyi
Minisztérium együttesen valósítják meg. Vállalaton belüli munkaegészségügyi szolgáltatások biztosítása Litvániában csak a nagyobb vállalatok esetében
kötelező (a vállalat tevékenységétől függően 100-200 alkalmazott fölött). Emellett az alapellátó egészségügyi központok is nyújtanak munkaegészségügyi
szolgáltatásokat.
A munkaegészségügyi szolgáltatásokat az Állami Munkaügyi Felügyelőség (VDI) ellenőrzi, emellett felelős a munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak
megelőzéséért, a munkára vonatkozó törvények megszegésének megelőzéséért, a Munka Törvénykönyv és más releváns jogi aktusok betartásának
ellenőrzéséért. Az Állami Munkaügyi Felügyelőség együttműködik az összes szakszervezettel és munkaadói szervezettel az országban, és több mint 30
kormányzati intézménnyel és szervezettel, az összes önkormányzattal, valamint kormányzati képviselőkkel tart fenn kapcsolatot. 1994 óta a Munkaügyi
Felügyelőségnek állandó képviselője van a Munkabiztonsági és -egészségügyi Bizottságban. Emellett szakértői folyamatosan jelen vannak a 1995 óta
működő Litván Köztársaság Tripartit Tanácsában, amely a kormány, a szakszervezetek és a munkáltatói szervezetek partnerségén alapul, valamint a
Parlament és a kormány mellett tanácsadó szerepet tölt be társadalmi-gazdasági és munkaügyi kérdésekben. Munkaegészségügy terén a kutatási és
innovációs feladatokat az Egészségügyi Minisztérium alá tartozó Higiéniai Intézet (HI) Munkaegészségügyi Központja végzi.
Az egészségügyi ellátórendszer hatósági felügyeletét az Egészségügyi Minisztérium irányítása alá tartozó Állami Egészségügyi Akkreditációs Ügynökség
(VASPVT) végzi, melynek feladatai a következők:
- egészségügyi intézmények engedélyezése (kötelező),
- egészségügyi szakemberek tevékenységének engedélyezése (kötelező),
- egészségügyi intézmények akkreditációja (önkéntes),
- orvostechnikai eszközök illetékes hatósága (EU-szabályozások értelmében): orvostechnikai eszközök regisztrációja, piaci felügyelete és felügyeleti
rendszerének biztosítása,
- orvostechnikai eszközök szabályozása és menedzsmentje (országos szinten),
- egészségügyi technológia-értékelés,
- egészségügyi eljárások felügyelete és ellenőrzése (országos szinten),
- betegjogok felügyelete.
Az Egészségügyi Minisztérium alá tartozó Egészségügyi Vészhelyzetek Központ (ESSC) felelős az egészségügyi intézmények vészhelyzetekre való
felkészültségének és sürgősségi esetekben történő tevékenységének megszervezéséért, koordinálásért és ellenőrzéséért.
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B) A népegészségügyi feladatok ellátása – intézményi háttér, irányítás, erőforrások a főbb feladatkörök szerint

2) Melyik minisztérium
felügyelete alá tartozik az
1) oszlopnak megfelelő
feladatok ellátása?

4) Milyen egyéb intézmények
3) Mely intézmény az 1) oszlopnak
vesznek részt az 1) oszlopnak
megfelelő feladatok ellátásáért felelős
megfelelő feladatok
központi szervezet?
ellátásában?

Egészségfejlesztés,

Egészségügyi Minisztérium

a népesség általános
egészségi állapotának
javítása

Népegészségügyi Főosztály

Önkormányzati népegészségügyi
hivatalok

1) Népegészségügyi
feladatok

Országos Egészségügyi
Tanács:

5) Milyen a munkamegosztás és
mely koordinációs mechanizmusok
jellemzők a 3) és 4) oszlopba
tartozó intézmények között?
(földrajzi, funkcionális stb., pl.:
- központi, regionális, helyi szintek,
- feladatkörök szerinti specializáció)

Higiéniai Intézet (HI)

Funkcionális:

A lakosság egészségi állapotára
vonatkozó információk gyűjtése,
rövid éves jelentések készítése,
kutatások, betegbiztonság

A Higiéniai Intézet központjai között:
-

Egészségügyi Információs Központ

- Népegészségügyi Technológiai
Központ

tanácsadó testület,
interszektorális
együttműködés

Egészségnevelési és
Betegségmegelőzési Központ
(SMLPC): a helyes táplálkozás és
testmozgás előmozdítása,
egészséges életmódra nevelés

Háziorvosok
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Földrajzi:
Önkormányzati népegészségügyi
hivatalok
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Betegség megelőzés
- fertőző betegségek

Egészségügyi Minisztérium
Népegészségügyi Főosztály

Fertőző Megbetegedések és AIDS
Központ (ULAC)

10 regionális népegészségügyi
központ: járványok

Feladatai:

menedzselése, a lakosság
értesítése

-

-

-

- nem-fertőző
betegségek, balesetek

Egészségügyi Minisztérium
Népegészségügyi Főosztály

a fertőzéses megbetegedések
ellenőrzésére és menedzsmentjére
vonatkozó kormányzati politika
gyakorlatba való átültetése,
védőoltások szervezése és
lebonyolítása,
a fertőző betegségekre vonatkozó
kormányzati információs rendszer
kezelése,
személyes (immunprofilaxis) és
lakossági népegészségügyi
szolgáltatások nyújtása
informális tájékoztatás

Egészségnevelési és
Betegségmegelőzési Központ
(SMLPC)
nem fertőző betegségek megelőzése
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Állami Élelmiszerbiztonsági és
Állategészségügyi Szolgálattal
(VMVT) együttműködés

Földrajzi:
- Önkormányzati
népegészségügyi hivatalok:
fertőző betegségek megelőzése

- Regionális népegészségügyi
központok: járványok
menedzselése

élelmiszer okozta fertőzés esetén

Higiéniai Intézet (HI): nem
fertőző betegségek kutatása és
monitoringja

Önkormányzati népegészségügyi
hivatalok
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Közegészségügy
- Település és
Egészségügyi Minisztérium
környezet-egészségügy Népegészségügyi Főosztály
+
Környezetvédelmi
Minisztérium (Aplinkos
Ministerija)

Regionális népegészségügyi
központok:
-

-

-

-

engedélyek kiadása mérgező
anyagokkal kapcsolatos tevékenységek
számára,
higiéniai tanúsítványok kiadása nem
táplálkozási anyagok és termékek
számára
a zaj ellenőrzése
engedélyezett egészségügyi
tevékenységek felügyelete,
a különböző tevékenységek (pl.
szépségszalonok, fitnesz központok,
fodrászatok stb.) biztonságára
vonatkozó döntések kiadása
egészségügyi hatástanulmányok
készítésének szükségességéről való
döntés, ill. ezek jóváhagyása

Vilnius-i Regionális Egészségügyi
Központ:
-

-

-

kozmetikai termékek bejelentése;
biocidekre vonatkozó tanúsítványok
kiadása, gyártásuk és piaci
megjelenésük koordinálása;
kemikáliák menedzsmentje;
a Zaj Megelőzési Tanács technikai
támogatása.
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Önkormányzati
népegészségügyi hivatalok
Higiéniai Intézet (HI)
- koordinálja a fürdővizek
minőségének monitorozását
(amelyet az önkormányzati
népegészségügyi hivatalok
végeznek el)

Környezetvédelmi Ügynökség
(AAA) n Környezetvédelmi
Minisztérium irányítása alatt
-

-

-

a víz- és levegőminőség
monitorozása,
vegyi anyagok ellenőrzése,
a vízhasználattal kapcsolatos
tervezett gazdasági
tevékenységek környezeti
hatásértékelése,
integrált szennyezés
megelőzési és ellenőrzési
rendszer bevezetése,
a környezet és a
szennyezőforrások kémiai,
biológiai és radiológiai
vizsgálata

Földrajzi és funkcionális:
Az önkormányzati népegészségügyi
hivatalok viselik a felelősséget a saját
területükön a környezet-egészségügyi
feladatokért, együttműködnek a
regionális népegészségügyi
központokkal, valamint a
Környezetvédelmi Ügynökség regionális
részlegeivel.
A Környezetvédelmi Ügynökség (AAA) 8
regionális környezetvédelmi részlegén
keresztül látja el tevékenységét.
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- Élelmezés- és
táplálkozás
egészségügy

Mezőgazdasági
Minisztérium

Állami Élelmiszerbiztonsági és
Állategészségügyi Szolgálat (VMVT)

-

Élén: a Tiszti Fő-állatorvos

+
Kormány

Feladatai:
-

-

-

- Kémiai biztonság

Vilnius-i Regionális
Egészségügyi Központ:

Környezetvédelmi
Minisztérium

élelmiszerek és ivóvíz ellenőrzése
az élelmiszerek minőségére és
kezelésére vonatkozó törvények,
szabályozások végrehajtása
állatok egészségének felügyelete
élelmiszerekkel kapcsolatos
fogyasztói jogok, panaszkezelés

Környezetvédelmi Ügynökség
(Aplinkos apsaugos agentūra, AAA)

-

az ásványvíz elfogadására
irányuló protokollok
kidolgozása és az ivóvíz
határértékeire vonatkozó
minősítések kidolgozása;
étrend-kiegészítők és
speciális célú élelmiszerek
bejelentése

Funkcionális:
Az Állami Élelmiszerbiztonsági és
Állategészségügyi Szolgálatnak 14
Osztálya és 1 alosztálya van.
Emellett irányítása alá tartozik az
Országos Élelmiszerbiztonsági és
Állategészségügyi Kockázatértékelési
Intézet.

Földrajzi:
51 területi szolgálata (köztük megyei,
városi és kerületi hivatalok) és 13
Határállomása működik.

Vilnius-i Regionális
Egészségügyi Központ:
-

-

biocidekre vonatkozó
tanúsítványok kiadása,
gyártásuk és piaci
megjelenésük koordinálása;
kemikáliák menedzsmentje;

Földrajzi:
A Környezetvédelmi Ügynökség 8
regionális részlegén keresztül látja el
tevékenységét.

a Zajmegelőzési Tanács technikai
támogatása.

- Gyermek- és ifjúság
egészségügy

Egészségügyi Minisztérium
Népegészségügyi Főosztály

Egészségnevelési és
Önkormányzati
Betegségmegelőzési Központ (SMLPC): népegészségügyi hivatalok
Gyermekegészségügy, iskolai egészségügyi
ellátás koordinálása
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Földrajzi:
Önkormányzati népegészségügyi
hivatalok
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- Sugáregészségügy

Egészségügyi Minisztérium

Sugárzásvédelmi Központ (RSC)

Népegészségügyi Főosztály
+

Környezetvédelmi
Minisztérium

Környezetvédelmi Ügynökség
(Aplinkos apsaugos agentūra,
AAA)

a sugárzásvédelemmel kapcsolatos
tevékenységek koordinációja, az ionizációs
sugárzás csökkentése

Funkcionális:
- Sugárzásvédelmi Központ (RSC):
a sugárzásvédelem állami
felügyelete és ellenőrzése, sugárzásmonitoring, a lakosságot érő
sugárzás szakértői vizsgálata

- Környezetvédelmi Ügynökség: a
környezet és a szennyezőforrások
radiológiai vizsgálata

- Munkaegészségügy

Szociális Biztonsági és
Munkaügyi Minisztérium

+

Állami Munkaügyi Felügyelőség (VDI):
munkaegészségügyi szolgáltatások
felügyelete, munkaegészségügyi- és
biztonsági szabályozások betartásának
ellenőrzése

- Higiéniai Intézet (HI)
Munkaegészségügyi
Központja kutatás és
innováció a munkaegészségügy
terén
-

Egészségügyi Minisztérium

(tagjai: a kormány, a
munkaadók és a munkavállalók
képviselői)

http://www.vdi.lt/index.php?912566610

-

Az egészségügyi
ellátórendszer hatósági
felügyelete,

Egészségügyi Minisztérium

Állami Egészségügyi Akkreditációs
Ügynökség (VASPVT)

egészségügyi igazgatás,
működési engedélyek
kiadása stb.
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Munkabiztonsági és –
egészségügyi Bizottság

szakszervezetek, munkaadói
szervezetek, kormányzati
intézmények, önkormányzatok

Vállalaton belüli munkaegészségügyi
szolgáltatások biztosítása csak a
nagyobb vállalatok esetében kötelező
(a vállalat tevékenységétől függően
100-200 alkalmazott fölött).
Emellett az alapellátó egészségügyi
központok is nyújtanak
munkaegészségügyi szolgáltatásokat.
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Egészségügyi
veszélyhelyzetekre
felkészülés, és az
egészségügyi
veszélyhelyzetek,
katasztrófák kezelése

Egészségügyi Minisztérium

Egészségügyi Vészhelyzetek Központ
(ESSC):

-

koordinálja az Országos Egészségügyi
Rendszer tevékenységét és
készültségét vészhelyzetekben

- megszervezi az Egészségügyi
Minisztérium Sürgősségi Műveletek
Központjának napi tevékenységét

C) Az egészségügyi veszélyhelyzetekre történő felkészülés és azok kezelése az adott országban - a feladatok ellátásában résztvevő
fontosabb szervezetek (az irányítás rendszere és rövid szöveges ismertetése)
Az Egészségügyi Minisztérium alá tartozó Egészségügyi Vészhelyzetek Központ (ESSC) felelős az egészségügyi intézmények vészhelyzetekre való
felkészültségének és sürgősségi esetekben történő tevékenységének megszervezéséért, koordinálásért és ellenőrzéséért. Emellett az intézmény látja el a
WHO Nemzetközi Egészségügyi Szabályozások Országos Fókuszpontjának funkcióit is. Megtervezi és kezeli az Állami Egészségügyi Tartalékot, biztosítja a
célzott felhasználását vészhelyzetekben és válsághelyzetekben. Koordinálja a mentőállomások működését. Monitorozza a mérgezéses eseteket. Sürgősségi
Kontakt Pontként funkcionál a hét minden napján 0-24 órában.
A Központ együttműködik a Környezetvédelmi Minisztériummal, a Külügyminisztériummal, a Belügyminisztériummal és annak Tűzvédelmi és Mentési
Osztályával, az Állami Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Szolgálattal és egyéb intézményekkel, de az egyes minisztériumok nem cserélnek egymás
között vészhelyzetekre vonatkozó terveket.
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D) A B) pontban szereplő intézmények, szervezetek erőforrásai (létszám, állami költségvetés, saját bevételek stb.)
Litvániában a háziorvosok külön díjazásban részesülnek a prevenciós szolgáltatásokért, és bónuszt kapnak a teljesítmény indikátorok alapján.
Az Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Főosztályán belül 23 alkalmazott tevékenykedik.
Az Országos Egészségügyi Tanács működését állami költségvetésből finanszírozzák.
Az önkormányzati népegészségügyi hivatalokat az önkormányzatok és a kormány finanszírozzák (az Egészségügyi Minisztériumon keresztül), valamint az
Állami Társadalombiztosítási Alap Tanácsa (SODRA) biztosít némi forrást az iskolákban történő egészségfejlesztési tevékenységekre. A szabályozások
értelmében az önkormányzatoknak kell forrást biztosítani a helyi népegészségügyi ellátáshoz annak érdekében, hogy pótlólagos forrásokat kapjanak az
állami költségvetésből. Emellett pótlólagos források származnak a nemzetközi projektekből és programokból is, ami azonban nagymértékben az adott
önkormányzati népegészségügyi hivatal tevékenységétől függ. Az EU-forrásokból származó anyagi támogatás is számottevő: 2009-2012 folyamán az Állami
Egészségügyi Szolgáltatások Önkormányzati Szinten való Fejlesztésének Projektjét az Európai Szociális Alapból finanszírozták.
Negatívumként említhető, hogy a népegészségügyi hivatalok finanszírozása jelenleg nem stabil, ami megnehezíti működésüket. Az önkormányzati
népegészségügyi hivatalok finanszírozási mechanizmusai nem rögzítettek, tevékenységeik tervezése és finanszírozása nincs definiálva. Ugyanakkor a
kormányzati prioritások között szerepel egy allokációs mechanizmus kidolgozása az önkormányzatok konkrét népegészségügyi intézkedései számára.
Minden egyes önkormányzati népegészségügyi hivatal személyzete minimum 4 főből áll: igazgató, egészségügyi monitoring specialista, népegészségügyi
program végrehajtási szakember, lakossági egészségfejlesztési szakember. Az Egészségügyi Minisztérium meghatározta a kötelező pozíciókat, amelyeket
minden hivatalban ki kell alakítani, valamint az ezek betöltéséhez szükséges képzettségi követelményeket is. A népegészségügyi hivatalokban
foglalkoztatottak többsége az egészségügyi monitoring, egészségfejlesztés, egészségnevelés, valamint gyermek- és ifjúság-egészségügy terén rendelkezik
képzettséggel. Ugyanakkor nem minden hivatalban van mindegyik kötelező pozíció betöltve. A legtöbb népegészségügyi hivatal az egészségfejlesztésre és az
egészségügyi monitoringra fókuszál. A gyermek- és ifjúság-egészségügyi ellátást az iskolai népegészségügyi szakemberek biztosítják (és biztosították
korábban is), őket integrálták a hivatalok struktúrájába.
A Környezetvédelmi Ügynökséget 2003-ban hozták létre, a korábbi Közös Kutatási Központ és a Környezetvédelmi Minisztérium Vízerőforrások Osztályának
egyesítésével. 2006-tól a kemikáliák menedzsmentjére irányuló tevékenységeket is átvette az Állami Nem Élelmiszeripari Termékek Felügyelőségétől, és
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ezen funkció ellátására létrehozták a Vegyi Anyagok Osztályt a Környezetvédelmi Ügynökségen belül. Az Ügynökség tevékenységét a litván állam
finanszírozza.
A 1997-től működő Sugárzásvédelmi Központ önálló költségvetési szervként működik az Egészségügyi Minisztérium irányítása alatt.
Az Állami Egészségügyi Akkreditációs Ügynökség (VASPVT) költségvetési intézmény.
Az Állami Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Szolgálat (VMVT) összesen mintegy 1675 főt foglalkoztat, akik közül 309 fő az Országos
Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Kockázatértékelési Intézetben dolgozik.

Forrás:
- Egészségügyi Minisztérium: http://www.sam.lt
- Fertőző Megbetegedések és AIDS Központ (ULAC): http://www.ulac.lt/en/tasks
- Állami Munkaügyi Felügyelőség (VDI): http://www.vdi.lt/index.php?912566610
- Országos Egészségügyi Tanács: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_k=2&p_r=692
- Környezetvédelmi Ügynökség (AAA): http://gamta.lt/cms/index?lang=en
- Állami Környezet-egészségügyi Központ (VASC): http://oldvasc.sam.lt/
- Környezetvédelmi Minisztérium: http://www.am.lt/VI/en
- Higiéniai Intézet (HI): http://www.hi.lt/en/
- Állami Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Szolgálat (VMVT): http://vmvt.lt/en/
- Sugárzásvédelmi Központ (RSC): http://www.rsc.lt/index.php/pageid/418
- Állami Egészségügyi Akkreditációs Ügynökség (VASPVT): http://www.vaspvt.gov.lt/en
- Egészségügyi Vészhelyzetek Központ (ESSC): http://www.essc.sam.lt/en/activities.html
- A Litván Köztársaság Tripartit Tanácsa: http://www.lrtt.lt/en/about.html
- Litván Népegészségügyi Szövetség: http://www.lvsa.lt/
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- Állami Társadalombiztosítási Alap Tanácsa (SODRA): http://www.sodra.lt/en
- Szociális Biztonsági és Munkaügyi Minisztérium: http://www.socmin.lt/
- Mezőgazdasági Minisztérium: http://www.zum.lt/
- Egészségnevelési és Betegségmegelőzési Központ (SMLPC): http://www.smlpc.lt/
- Vilnius-i Regionális Egészségügyi Központ: http://vilniausvsc.sam.lt/
- European Agency for Safety and Health Network: http://osha.europa.eu/en/oshnetwork/focal-points/lithuania/index_html
- Environment and health performance review – Lithuania. WHO, 2009. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0015/91104/E92979.pdf
- Summary overview of environment and health performance reviews for Estonia, Lithuania, Malta, Poland, Serbia and Slovakia. WHO, 2009.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/114922/E93533.pdf
- Situational analysis of existing occupational health services systems in OH&S. Nordern Dimension Partnership in Public Health and Special Well-being
(NDPHS). TG on Occupational Safety and Health, Helsinki, 2012. május 24-25. http://www.ndphs.org/?mtgs,osh_3__helsinki_
- Kalėdienė, R. et al: Public health bureaus: new players in health improvement in Lithuania, 2011.
http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/actamedicalituanica/article/view/1872
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Németország
A) A népegészségügyi rendszer (közegészségügy, járványügy, egészségfejlesztés) irányításában és a feladatok és ellátásában résztvevő
fontosabb szervezetek (az irányítás rendszere és rövid szöveges ismertetése)
Az ország közigazgatási berendezkedésének köszönhetően az irányítási rendszer szövetségi, tartományi/helyi szintekre tagolódik, az egyes szintek egymással
együttműködve végzik munkájukat. A Szövetségi Egészségügyi Minisztérium felelős többek között a fertőző betegségek megelőzésének és felügyeletének
szabályozásáért. A Szövetségi Belügyminisztérium a nemzetbiztonságért felelős, valamint meghatározza a polgári védelem feladatait. Az államszövetségnél
jelentkező speciális intézkedésekért a katasztrófamenedzsment felelős. A Szövetségi Élelmezési, Mezőgazdasági és Fogyasztóvédelmi Minisztérium felelős a
fogyasztóvédelmi keretfeltételek meghatározásáért, illetve mindazon tevékenységek felügyeletéért, amely közvetlenül érinti az élelmiszerek és vizek
állapotát. A Szövetségi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Nukleárisügyi Minisztérium felel a település és környezetegészségügyért, valamint a
sugáregészségügyért, a Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztérium irányítja a munkahelyi biztonsággal összefüggő feladatok megoldásának
összehangolását.
A Szövetségi Egészségügyi Minisztérium alá tartoznak a korábbi Szövetségi Népegészségügyi Hivatal utódintézményei, melyek a Robert Koch-Intézet, az
Egészségügyi Felvilágosítás Szövetségi Központja. A Szövetségi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Nukleárisügyi Minisztérium alá tartozik
Környezetvédelmi Hivatal és a Sugárvédelmi Hivatal. Az Élelmezési, Mezőgazdasági és Fogyasztóvédelmi Minisztérium alá került a Szövetségi
Fogyasztóvédelem és Élelmiszerbiztonsági Hivatal, a Kockázatértékelési Szövetségi Intézet. A Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztérium alá a
Munkahelyi Egészségvédelemi és Munkaegészségügyi Szövetségi Intézmény került. A Szövetségi Belügyminisztérium alá tartozik a Lakosságvédelem és
Katasztrófa-elhárítás Szövetségi Hivatala.
Az egyes tartományokban a népegészségügy kettő, illetve három szintre tagolódik. A legfelső szinten a tartományi egészségügyi és szociálisügyi
minisztériumok állnak. Alájuk tartoznak a tartományi népegészségügyi hivatalok/intézetek a kormányzati hivatal részeként, illetve a rendszerben legalsó
szinten találjuk az egyes esetekben az igazgatási hivatalokba integrálódott népegészségügyi hivatalokat, amelyekből jelenleg Németországban mintegy 450
működik. A népegészségügyi hivatalokat tisztiorvosok vezetik. A hivatalok feladatai, szerkezete tartományonként eltérő, ezeket a szövetségi és tartományi
törvények, rendeletek, valamint részben az európai uniós jog határozzák meg.
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A tartományi szintű legfelső hatóságok interdiszciplinárisan kompetens, szakmai vezetésként végzik munkájukat a népegészségügy terén az infekciókontroll
és környezet-egészségügy, prevenció és egészségfejlesztés terén. A népegészségügyi intézmények és más hatóságok számára cselekvési terveket dolgoznak
ki, támogatják azokat a higiénia területén felmerülő kérdések esetén, részben saját laborkapacitással is (ad-hoc vizsgálatok, projektek). Tartományi szinten a
fertőző betegségek központi felügyeleti szerveként szolgálnak, heti szinten fogadják a népegészségügyi hivatalok ezzel kapcsolatos jelentéseit,
epidemiológia elemzéseket készítenek, és azokat megküldik a Robert-Koch-Intézet számára. A helyi népegészségügyi hivatalokat segítik munkájuk során. Ez
lehet tanácsadás vagy a kórházakban, ápolási otthonokban, orvosi praxisokban történő látogatásokon való részvétel, szakmai véleményezések
kórházépítésekkel kapcsolatban.

Tartományi példa: Baden-Württemberg rendszere
Népegészségügyi rendszer felépítése Baden-Württembergben
- Legfelső szint: Munkaügyi, Szociálisügyi, Családügyi, Nők és Időskorúak Minisztériuma
- Középszint: 4 népegészségügyi hivatal (Stuttgartban, Freiburgban, Karlsruheben és Tübingenben), stuttgarti hivatalba tagozódva tartományi
hatáskörrel működik a Baden-Württembergi Népegészségügyi Hivatal
- Alsószint: 38 népegészségügyi hivatal a városi és járási körzetekben

Baden-Württembergi Népegészségügyi Hivatal
A tartományi hivatal központi feladatai a megelőzésre, az egészségfejlesztésre és az egészségvédelmre épülnek. A hivatal feladatait elsősorban tartományi
szinten látja el, a lakosság helyi szinten a városi és járási népegészségügyi hivatalokkal kerül kapcsolatba a mindennapok során.
A tartományi hivatal népegészségügyi kérdésekben a Munkaügyi, Szociálisügyi, Családügyi, Nők és Időskorúak Minisztériumának, más tartományi
minisztériumoknak, hivataloknak és intézményeknek a tanácsadó szerve. E mellett foglalkozik a fogyatékkal élőket érintő-, munkaegészségügyi kérdésekkel,
valamint az orvosi képzés, továbbképzés és átképzés terén programokat hirdet és tartományi vizsgahivatalként is funkcionál. E feladatok ellátásához
tudományos ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat gyűjt, modell- és kutatási programokat értékel, saját vizsgálatokat és projekteket folytat,
standardokat dolgoz ki, modellprojekteket és a minőségbiztosítási intézkedéseket támogat, koordinál és követ.
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Kompetencia központok
A tartományi népegészségügyi hivatalon belül népegészségügyi és munkavédelmi területeken speciális feladatokat a stuttgarti telephelyen működő
kompetenciaközpontok támogatnak. A kompetencia központokban közös, hogy a tartományi népegészségügyi hivatal munkatársai interdiszciplináris
együttműködésben állnak más különböző szakmákkal (vagy a hivatalon belül vagy a népegészségügyön, illetve munkavédelmen belüli vagy azon kívüli külső
partnerekkel). Jelenleg a következő a kompetencia központok (2011. szept.) találhatóak a tartományi hivatalon belül:
- AIDS és az STI tanácsadás
- Aktívan az egészségért Baden-Württembergben
- Munkapszichológia
- Az egészségi állapot monitorozása
- Egészségvédelem
- Szerencsejáték - szórakozás függőség helyett
- Q-láz konzultáció
- WHO CC Lakásügy és Egészségügy
További szolgáltatásként jelenik meg információs hálózatok üzemeltetése komplex, egészségügyi témák feldolgozásához, képzések szervezése és
lebonyolítása, adatbázisok, laborvizsgálatok, publikációk.
Az egészségügyi témákat illetően a hivatal szolgáltatási spektruma a következőket öleli fel:
- Munkaegészségügy
- Epidemiológia
- Korai fejlesztés és integráció
- Egészségügyi jelentés
- Egészségfejlesztés
- Egészség és környezetvédelem
- Higiénia és infekciókontoll
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- Prevenció

A helyi népegészségügyi hivatalokról általánosságban
Baden-Württembergben 38 helyi népegészségügyi hivatal működik. A hivatalok feladatköréhez többek között a következők tartoznak:
- infekciókontroll és környezet-egészségügy
- egészségfejlesztés és megelőzés
- egészségügyi jelentés készítése és epidemiológia
- gyermek és ifjúsági egészségügyi szolgálat
- szociális-egészségügyi és szociálpszichiátriai tanácsadás, gondozás és speciális célcsoportok számára segítségnyújtás
- tisztiorvosi szolgálat
- szakértői véleményezés
A helyi népegészségügyi hivatalok tájékoztatnak és tanácsokat adnak a lakosság, az államigazgatás és a politika számára. Feladataikat más intézményekkel,
egyesületekkel és személyekkel együttműködésben látják el. Független módon és a szükségleteknek megfelelően támogatják az egészségügyi szolgáltatók
jobb kommunikációját, kooperációját. Ennek megfelelően az egyes városokban és járásokban a hivatalok szolgáltatásai az adott terület igényeinek
megfelelően súlyozottak és kiépítettek. 35 helyi népegészségügyi hivatal a tartományi hivatalokba, három Stuttgart, Heilbronn és Mannheim város
polgármesteri hivatalába került integrálásra.
Egy helyi szintű járási hatóság feladatainak (a népegészségügyi hivatal ebbe integrálva látja el faladatait) bemutatása:
Landratsamt Alb-Donau-Kreis
A hivatal kettős funkciót lát el, ennek megfelelően járási és állami ügyekben is eljár.
Járási szintű feladatkörök a szociális ügyek, ifjúságvédelem, iskolaügy, hulladékgazdálkodás, tömegközlekedés, gazdaságfejlesztés, pénzügy, kórházügy.
Állami hatósági szintű feladatkörök: építési hatósági, közlekedési hatósági (pl. gépjárműengedélyek, vezetői engedélyek) ügyek, szolgálati és szakmai
felügyelet (például vendéglátóipar terén), környezetvédelemmel (pl. természetvédelem, légszennyezés védelem, vízügy) kapcsolatos feladatok,
önkormányzatok törvényességi felügyelete, egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok, állategészségügyi ügyek, fogyasztóvédelmi ügyek,
mezőgazdasági és erdészeti szakszolgálat ügyei, földmérés és földrendezési ügyek, útkezelési ügyek.
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B) A népegészségügyi feladatok ellátása – intézményi háttér, irányítás, erőforrások a főbb feladatkörök szerint

1) Népegészségügyi feladatok

Egészségfejlesztés,
a népesség általános egészségi
állapotának javítása

2) Melyik
minisztérium
felügyelete alá
tartozik az 1)
oszlopnak megfelelő
feladatok ellátása?
Szövetségi
Egészségügyi
Minisztérium
(Bundesministerium
für Gesundheit)
tartományi
kormányok

3) Mely intézmény az 1)
oszlopnak megfelelő
feladatok ellátásáért felelős
központi szervezet?

Egészségügyi Felvilágosítás
Szövetségi Központja
(Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung)

4) Milyen egyéb
intézmények vesznek
részt az 1) oszlopnak
megfelelő feladatok
ellátásában?

Helyi szinten:
Helyi népegészségügyi
hivatalok

Tartományi
népegészségügyi hatóságok

5) Milyen a munkamegosztás és mely
koordinációs mechanizmusok jellemzők a
3) és 4) oszlopba tartozó intézmények
között?
(földrajzi, funkcionális stb., pl.:
- központi, regionális, helyi szintek,
- feladatkörök szerinti specializáció)
Az Egészségügyi Felvilágosítás Szövetségi
Központja referencia központként számos
projekten (pl. szociálisan hátrányos helyzetű
személyek egészségfejlesztési projektje) és
intézkedésen dolgozik együtt a megelőzés
és egészségfejlesztés terén más
intézményekkel és szervezetekkel
szövetségi, tartományi és helyi szinteken.

Betegség megelőzés
- fertőző betegségek

Szövetségi
Egészségügyi
Minisztérium
(Bundesministerium
für Gesundheit)

Robert Koch-Intézet
Tartományi
népegészségügyi hatóságok

tartományi
kormányok
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- szövetségi, tartományi és helyi szintek,

helyi népegészségügyi
hivatalok

- feladatkörök szerinti specializáció
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- nem-fertőző betegségek, balesetek

Szövetségi
Egészségügyi
Minisztérium

Robert Koch-Inézet

Helyi szinten:

- szövetségi, tartományi és helyi szintek,

Tartományi
népegészségügyi hatóságok

helyi népegészségügyi
hivatalok

Szövetségi
Környezetvédelmi Hivatal

Helyi szinten:

- szövetségi, tartományi és helyi szintek,

helyi népegészségügyi
hivatalok

- feladatkörök szerinti specializáció

- feladatkörök szerinti specializáció

(Bundesministerium
für Gesundheit)
tartományi
kormányok
Közegészségügy
- Település és környezetegészségügy

Szövetségi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Nukleárisügyi
Minisztérium
(Bundesministerium
für Umwelt,
Naturschutz und
Reaktorsicherheit)

(Umweltbundesamt)
Tartományi
népegészségügyi hatóságok

tartományi
kormányok
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- Élelmezés- és táplálkozás
egészségügy

Szövetségi
Élelmezési,
Mezőgazdasági és
Fogyasztóvédelmi
Minisztérium
(Bundesministerium
für Ernährung,
Landwirtschaft und
Verbraucherschutz)

Szövetségi
Fogyasztóvédelem és
Élelmiszerbiztonsági Hivatal
(Bundesamt für
Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit)

Helyi szinten:

- szövetségi, tartományi és helyi szintek,

helyi népegészségügyi
hivatalok

- feladatkörök szerinti specializáció

Helyi szinten:

- szövetségi, tartományi és helyi szintek,

Tartományi
népegészségügyi hatóságok

tartományi
kormányok
- Kémiai biztonság

Szövetségi
Élelmezési,
Mezőgazdasági és
Fogyasztóvédelmi
Minisztérium
(Bundesministeriu
m für Ernährung,
Landwirtschaft und
Verbraucherschutz)

Kockázatértékelési
Szövetségi Intézet
(Bundesinstitut für
Risikobewertung)

helyi népegészségügyi
hivatalok

- feladatkörök szerinti specializáció

Tartományi
népegészségügyi hatóságok

tartományi
kormányok
- Gyermek- és ifjúság egészségügy

Szövetségi
Egészségügyi
Minisztérium
(Bundesministerium
für Gesundheit)
tartományi
kormányok

Egészségügyi Felvilágosítás
Szövetségi Központja
(Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung)
Tartományi
népegészségügyi hatóságok
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- Sugáregészségügy

Szövetségi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Nukleárisügyi
Minisztérium
(Bundesministerium
für Umwelt,
Naturschutz und
Reaktorsicherheit)

Sugárvédelmi Hivatal
(Bundesamt für
Strahlenschutz)

Helyi szinten:

- szövetségi, tartományi és helyi szintek,

helyi népegészségügyi
hivatalok

- feladatkörök szerinti specializáció

Helyi szinten:

- szövetségi, tartományi és helyi szintek,

helyi népegészségügyi
hivatalok

- feladatkörök szerinti specializáció

Helyi népegészségügyi
hivatalok

- tartományi és helyi szintek,

Tartományi
népegészségügyi hatóságok

tartományi
kormányok
- Munkaegészségügy

Az egészségügyi ellátórendszer
hatósági felügyelete,

Szövetségi
Munkaügyi és
szociálisügyi
Minisztérium
(Bundesministerium
für Arbeit und
Soziales)

Munkahelyi
Egészségvédelemi és
Munkaegészségügyi
Szövetségi Intézmény
(Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin)

tartományi
kormányok

Tartományi
népegészségügyi hatóságok

tartományi
kormányok

Tartományi
népegészségügyi Hatóságok

egészségügyi igazgatás, működési
engedélyek kiadása stb.
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Egészségügyi veszélyhelyzetekre
Szövetségi
felkészülés, és az egészségügyi
Belügyminisztérium
veszélyhelyzetek, katasztrófák kezelése
(Bundesministerium
des Innern)
tartományi
kormányok

Szövetségi Lakosságvédelmi
és Katasztrófaelhárítási
Hivatal

Helyi népegészségügyi
hivatalok

- szövetségi, tartományi és helyi szintek,
- feladatkörök szerinti specializáció

Tartományi
Népegészségügyi Hatóság

C) Az egészségügyi veszélyhelyzetekre történő felkészülés és azok kezelése az adott országban - a feladatok ellátásában résztvevő
fontosabb szervezetek (az irányítás rendszere és rövid szöveges ismertetése)
Az egészségügyi veszélyhelyzetekre történő felkészüléssel kapcsolatos feladatok ellátása a polgári védelemhez tartozik, az ezzel kapcsolatos előírásokat a
Lakosságvédelmi és Katasztrófavédelmi Törvény első paragrafusa tartalmazza. A német stratégia a szövetségi, tartományi és helyi szintű közös
együttműködésre épül a megelőzésen és egészségvédelem terén.
A Szövetségi Lakosságvédelmi és Katasztrófaelhárítási Hivatal (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) lakossági egészségvédelemre
specializálódott osztálya a teljes országra vonatkozó egészségvédelemmel, katasztrófa egészségüggyel, vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris veszélyek
egészségvédelmi feladataival, fertőző betegségek menedzselésével foglalkozik. E területeken elemzési, tervezési, koncepció alkotási, tájékoztató és
harmonizációs tevékenységet lát el. Feladata főként a követezőkből áll:
- Egészségügyi ellátás egységes tervezésének támogatása, egészségügyi szaktanácsadás
- A lakosság egészségvédelmével kapcsolatos országos és nemzetközi koncepciók fejlesztése és harmonizálása
- Katasztrófahelyzetekben az orvosi ellátás biztosítása
- Kórházak riasztási tervének koncepcionális megalkotása
- A mentéshez szükséges anyagok felmérése és tartalékolása
- Egészségügyi ellátási terv megalkotása nagykiterjedésű vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris veszélyek elhárítására, ezek kockázatának becslése és
értékelése
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- Szervezési, bevetési, taktikai, logisztikai és minőségmenedzsment standardok kidolgozása, személyi és anyagi szükségletek felbecsülése
- A szükséges információs rendszerek, hálózatok kidolgozása, kiépítése
- A tartományok egészségvédelemhez kapcsolódó koncepcióinak és intézkedéseinek harmonizációja
- A tartományok és helyi önkormányzatok számára tanácsadás és támogatása nyújtása a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris veszélyekhez

kapcsolódó feladataik megvalósítása során, valamint nagyszámú sérült ellátása esetén.

D) A B) pontban szereplő intézmények, szervezetek erőforrásai (létszám, állami költségvetés, saját bevételek stb.)
A népegészségügyi szolgálat finanszírozása adókból (szövetség/tartományok) és járulékokból (társadalombiztosítás) történik, e mellett még saját bevételek
is szerepet játszanak a fenntartás során.
Robert Koch-Intézet: munkatársak száma 990, amelyből 390 fő a tudományos munkatársak száma. 410 fő rendelkezik határozott időre szóló szerződéssel,
270 fő részidős állasban végzi munkáját.
Kockázatértékelési Szövetségi Intézet: összesen 762 fő dolgozik az intézetnél. Költségvetés: a törvény által előírt feladatok elvégzésére az intézet részére
2011-ben 60 millió euró állt rendelkezésre, amelyből 3,32 millió euró volt az alapfinanszírozáson kívüli bevétel.

Forrás:
- Szövetségi Lakosságvédelmi és Katasztrófalehárítási Hivatal:
http://www.bbk.bund.de/DE/AufgabenundAusstattung/GesundhBevschutz/gesundhbevschutz_node.html
- Baden-Württembergi Népegészségügyi Hivatal: http://www.gesundheitsamt-bw.de/
- Bundesministerium für Gesundheit: http://www.bmg.bund.de
- Bundesministerium für Arbeit und Soziales: http://www.bmas.bund.de/
- Bundesministerium des Innern: http://www.bmi.bund.de
- Robert Koch-Institut: http://www.rki.de/
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- Bundesmat für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit: http://www.bvl.bund.de
- Bundesamt für Strahlenschutz : http://www.bfs.de/bfs
- Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe: http://www.bbk.bund.de
- Bundesinstitut für Risokobewertung: http://www.bfr.bund.de/
- Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: www.baua.de/
- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: www.bzga.de/
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Románia
A) A népegészségügyi rendszer (közegészségügy, járványügy, egészségfejlesztés) irányításában és a feladatok és ellátásában résztvevő
fontosabb szervezetek (az irányítás rendszere és rövid szöveges ismertetése)
A lakosság egészségi állapotát monitorozó, a betegségmegelőzést és az egészségügyi felügyeletet előtérbe helyező népegészségügy országos, regionális és
helyi szinten az Egészségügyi Minisztérium irányítása alatt áll.
Az Egészségügyi Minisztérium szerepkörébe többek között az alábbi népegészségügyi feladatok tartoznak:
- országos népegészségügyi stratégiák előkészítése és megvalósítása,
- környezet-, élelmiszer-, munkaegészségügyi és a lakókörnyezettel kapcsolatos szabályozás felállítása, valamint az egészségfejlesztés
- országos népegészségügyi programok elindítása
- a lakosság egészségi állapotának időszakos ellenőrzése az indikátorok tükrében, és az eredmények közzététele
- a fertőző betegségek felügyeletének megszervezése és koordinálása
- az egészségmegőrzés országos hálózatához tartozó tevékenységek megszervezése és koordinálása
- a foglalkozás-egészségügy felügyeleti rendszerének ellenőrzése. (1)

A népegészségügyi tevékenység megvalósítói az Egészségügyi Minisztérium fennhatósága alatt önálló költségvetési intézményként működő Országos
Népegészségügyi Intézet (Institutul national de Sanatate Publica – INSP) és szintén az Egészségügyi Minisztérium alá tartozó megyei közegészségügyi
hivatalok. A két intézménylánc között módszertani együttműködés jellemző.
Az Országos Népegészségügyi Intézet élén főigazgató áll. Az országos intézet tevékenységét 13 tagú tanács támogatja, melynek feladata az intézeti stratégia
kialakítása és koordinálása. A koordinációs tanács elnöke Dr. Géza Molnár, miniszteri tanácsos, a Román Epidemiológiai Társaság elnöke.
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Az intézet térségekre lebontott tevékenységét négy országos intézet és hat regionális népegészségügyi központ folytatja, melyek (a globális gazdaságipézügyi válság éveiben történt átszervezés óta) nem rendeződnek jogi személyiséget képező struktúrába.
Az INSP speciális szaktevékenységet folytató országos intézetei a következők:
- a Fertőző Betegségek Megelőzésével és Felügyeletével foglalkozó Központ (CNSCBT)
- a Környezetegészségügyi Kockázatok Monitorozásának Országos Központja (CNMRMC)
- az Egészségfejlesztés és Értékelés Országos Központja (CNEPSS)
- a Népegészségügyi Statisztikák és Tájékoztatás Országos Központja (CNSISP)
Az országos központként működő fenti intézetek tevékenységét regionális szinten a következő központok végzik:
- Bukarest Regionális Népegészségügyi Központja (CRSPB)
- Kolozsvár Regionális Népegészségügyi Központja (CRSPC)
- Iasi Regionális Népegészségügyi Központja (CRSPI)
- Temesvár Regionális Népegészségügyi Központja (CRSPT)
- Targu Mures Regionális Népegészségügyi Központja (CRSPM)
- Sibiu Regionális Népegészségügyi Központja (CRSPS)

(Nagyszeben és Marosvásárhely központjai a többihez képest szűkebb feladatkörrel rendelkeznek. Pl. nem foglalkoznak környezet egészségüggyel.)
Bukarest, Kolozsvár, Jászvásár és Temesvár népegészségügyi központjai népegészségügyi területen technikai és szakértői támogatást nyújtanak a különböző
minisztériumoknak, országos intézményeknek és helyi szinten a megyei közegészségügyi hivataloknak.
A Fertőző Betegségek Megelőzésével és Felügyeletével foglalkozó Központ (CNSCBT) koordinálja az epidemiológiai felügyeletet, melyben az orvosok
jelzései alapján vesznek részt a regionális központok és külön szervezeti ágon az Egészségügyi Minisztérium alá tartozó megyei közegészségügyi hivatalok. Az
epidemiológiai felügyeletről a végső döntést az Országos Népegészségügyi Intézet hozza meg.
A fertőző betegségek felügyeletében részt vesz a Mikrobiológiai és Immunológiai Kutatások és Fejlesztések Országos Intézete ’Cantacuzino’ NIRDMI-C is.
A Környezetegészségügyi Kockázatok Monitorozásának Országos Központja (CNMRMC) az ivó- és a fürdővizek minőségével, a foglalkozás-egészségüggyel
és a munkahelyi ártalmakkal, az élelmiszerbiztonsággal, azon belül azonban csak speciális területekkel, így a tápszerekkel, táplálék kiegészítőkkel, a
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dohánytermékek összetevőivel, az ultraibolya sugárzással, a hulladékkezeléssel foglalkozik. Hatósági jogkörében engedélyeket ad ki az ivóvízzel kapcsolatba
kerülő területeken, a peszticidekkel, biocidokkal kapcsolatban. Tevékenységéhez laboratóriumi háttérrel rendelkezik.
Az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság, a CNMRMC néhány termékre vonatkozó ezen a téren meglévő feladatai mellett az élelmiszerek
biztonságnak központi szerve, a biztonságot az állatok betegségének megelőzésével és az állati eredetű élelmiszerek felügyeletével biztosítja. Felügyeleti
szerve a Mezőgazdasági Erdészeti és Vidékfejlesztési Minisztérium. Az élelmiszerbiztonság felügyeletében közreműködik még az Országos Fogyasztóvédelmi
Hatóság, (Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor). Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság 42 regionális hivatal, 280 felügyelő és 750
fogyasztóvédelmi szakember segítségével valósítja meg a kormány fogyasztóvédelmi stratégiáját.
A további két nagy országos intézet az Egészségfejlesztés és Értékelés Országos Központja (CNEPSS) és a Népegészségügyi Statisztikák és Tájékoztatás
Országos Központja (CNSISP) a népegészségügyi eredmények értékelésével, illetve az ezekről és a statisztikákról való tájékoztatással foglalkozik. A CNEPSS a
nagyközönség és a szakemberek számára tájékoztatást nyújt az egészséges életmóddal kapcsolatos eredményekről, a prioritásként megjelölt betegségekről,
a balesetek előfordulásáról és a környezeti ártalmakról.
A hatósági feladatokat is ellátó megyei közegészségügyi hivatalok fő feladata az országos stratégiák és programok helyi szinten való megvalósítása, a helyi
népegészségügyi prioritások kijelölése. A megyei hivatalok feladatkörébe tartozik a népegészségügyi programok kidolgozása, megvalósítása és kiértékelése,
a lakosság egészségi állapotának monitorozása a környezeti ártalmak figyelembe vételével, az egészségügyi szolgáltatások felügyelete, a betegségmegelőző
és az egészségfejlesztő tevékenységek megszervezése, a lakosság és a helyi hatóságok tájékoztatása a környezeti tényezőkről, és megyei szintű
együttműködés kiépítése az egészségügy különböző szereplőivel. A megyei hivatalok monitorozzák a munkahelyi ártalmakat és a környezeti
veszélytényezőket, és ellenőrzik a népegészségügyet szabályozó standardok betartását. Hatósági tevékenységet folytatnak, engedélyt adnak ki az
egészségügyi berendezések alkalmazásához, az eszközkezeléshez, a higiénés viszonyok betartásához stb.
Az Egészségügyi Minisztérium a regionális intézetek és a megyei hivatalok segítségével méri fel a környezeti tényezők – levegő, víz, talaj, sugárzás –
egészségre gyakorolt potenciális hatását, és ennek alapján hoz szabályozó intézkedéseket, melyek alapján a megyei hivatalok engedélyeket adhatnak ki vagy
vonhatnak vissza.
A sugárvédelem az Egészségügyi Minisztérium és a miniszterelnök alá rendelt Sugárvédelmi Felügyeletet gyakorló Országos Bizottság (Comisia Nationala
pentru Controlul Activitatilor Nucleare) hatáskörébe tartozik, mely a környezeti sugárzást monitorozó programokat folytat.
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B) A népegészségügyi feladatok ellátása – intézményi háttér, irányítás, erőforrások a főbb feladatkörök szerint

1) Népegészségügyi
feladatok

2) Melyik minisztérium felügyelete
alá tartozik az 1) oszlopnak
megfelelő feladatok ellátása?

3) Mely intézmény az 1)
oszlopnak megfelelő feladatok
ellátásáért felelős központi
szervezet?

4) Milyen egyéb
intézmények vesznek részt
az 1) oszlopnak megfelelő
feladatok ellátásában?

5) Milyen a munkamegosztás és
mely koordinációs mechanizmusok
jellemzők a 3) és 4) oszlopba tartozó
intézmények között?
(földrajzi, funkcionális stb., pl.:
- központi, regionális, helyi szintek,
- feladatkörök szerinti specializáció)

Egészségfejlesztés,

Egészségügyi Minisztérium

a népesség általános
egészségi állapotának
javítása

Országos Népegészségügyi
Intézet

Megyei közegészségügyi
hivatalok,

Funkcionális és földrajzi

Mikrobiológiai és
Immunológiai Kutatások és
Fejlesztés Országos
Intézete

Feladatkörök szerinti

Központi, regionális, helyi szintek

(Institutul National de Sanatate
Publica)

Betegség megelőzés
- fertőző betegségek

Egészségügyi Minisztérium

Országos Népegészségügyi
Intézet (Institutul National de
Sanatate Publica)
Fertőző Betegségek
Megelőzésével és
Felügyeletével foglalkozó
Központ (Centrul National
pentru Supravegherea si
Controlul Bolilor Transmisibile
CNSCBT)
Hat regionális központ
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- nem-fertőző
betegségek,
balesetek

Egészségügyi Minisztérium

Országos Népegészségügyi
Intézet (Institutul National de
Sanatate Publica)

Megyei közegészségügyi
hivatalok

Funkcionális és földrajzi

Országos Népegészségügyi
Intézet (Institutul National de
Sanatate Publica)

Megyei közegészségügyi
hivatalok

Funkcionális és földrajzi

Megyei közegészségügyi
hivatalok

Funkcionális és földrajzi

Központi, regionális, helyi szintek

Közegészségügy
- Település és
környezetegészségügy

Egészségügyi Minisztérium

Központi, regionális, helyi szintek

Környezetegészségügyi
Kockázatok Monitorozásának
Országos Központja (CNMRMC)
Regionális intézetek
- Élelmezés- és
táplálkozás
egészségügy

Mezőgazdasági, Erdészeti és
Vidékfejlesztési Minisztérium
Egészségügyi Minisztérium

Állategészségügyi és
Élelmiszerbiztonsági Hatóság
(Autoritatea Nationala Sanitara
Veterinara si pentru Siguranta
Alimentelor)
Országos Népegészségügyi
Intézet (Institutul National de
Sanatate Publica)

- Kémiai biztonság

- Gyermek- és ifjúság
egészségügy

Egészségügyi Minisztérium

Egészségügyi Minisztérium

Országos Fogyasztóvédelmi
Hatóság, (Autoritatea
Naţionala pentru Protecţia
Consumatorilor)

Központi, regionális, helyi szintek
termékterületek szerinti osztott
felelősség

Országos Népegészségügyi
Intézet (Institutul National de
Sanatate Publica)

Megyei közegészségügyi
hivatalok

Funkcionális és földrajzi

Országos Népegészségügyi
Intézet (Institutul National de
Sanatate Publica)

Megyei közegészségügyi
hivatalok

Funkcionális és földrajzi
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- Sugáregészségügy

Egészségügyi Minisztérium

Országos Népegészségügyi
Intézet (Institutul National de
Sanatate Publica)

Megyei közegészségügyi
hivatalok,

Funkcionális és földrajzi

Országos Népegészségügyi
Intézet (Institutul National de
Sanatate Publica)

Megyei közegészségügyi
hivatalok

Funkcionális és földrajzi

Országos Népegészségügyi
Intézet (Institutul National de
Sanatate Publica)

Megyei közegészségügyi
hivatalok

Funkcionális és földrajzi

Megyei közegészségügyi
hivatalok

Földrajzi

Központi, regionális, helyi szintek

Sugárvédelmi Felügyeletet
gyakorló Országos Bizottság
(Comisia Nationala pentru
Controlul Activitatilor Nucleare)
- Munkaegészségügy

Az egészségügyi
ellátórendszer hatósági
felügyelete,

Egészségügyi Minisztérium

Egészségügyi Minisztérium

egészségügyi igazgatás,
működési engedélyek
kiadása stb.
Egészségügyi
veszélyhelyzetekre
felkészülés, és az
egészségügyi
veszélyhelyzetek,
katasztrófák kezelése

Központi, regionális, helyi szintek

Központi, regionális, helyi szintek

Környezetegészségügyi
Kockázatok Monitorozásának
Országos Központja (CNMRMC
Közigazgatási Minisztérium
Belügyminisztérium

Központi, regionális, helyi szintek

Egészségügyi Minisztérium

C) Az egészségügyi veszélyhelyzetekre történő felkészülés és azok kezelése az adott országban - a feladatok ellátásában résztvevő
fontosabb szervezetek (az irányítás rendszere és rövid szöveges ismertetése)
-
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D) A B) pontban szereplő intézmények, szervezetek erőforrásai (létszám, állami költségvetés, saját bevételek stb.)
A 2012-es évben az Országos Népegészségügyi Intézet tervezett költségvetése 19 443 ezer lei (4307 ezer euró). A humánerőforrásra fordított kiadás 15 451
ezer leit (3423 ezer euró) tett ki.
Az Egészségügyi Minisztérium nyújt anyagi támogatást a megyei hivatalok népegészségügyi tevékenységéhez. Az országos népegészségügyi programok
allokációja a programokban részt vevő intézmények között kerül elosztásra. A tőkeberuházásokról való döntésre a megyék által beterjesztett indítványok
alapján minisztériumi szinten kerül sor.

Forrás:
- Evaluation of public health services in south-eastern Europe. WHO, 2009 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/125206/e94398.pdf
- Roumanie. Santé Environnement http://www.sante-environnement-travail.fr/minisite.php3?id_rubrique=1078&id_article=4844
- Health Systems in Transition, Romania, 2008 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/95165/E91689.pdf
- National Institute of Public Health http://www.insp.gov.ro/
- Romania Health Profile – 2012 http://www.globserver.cn/en/romania/health
- Cantacuzino” National Institute for Research and Development in Microbiology and Immunology
http://www.who.int/vaccine_research/documents/CantacuzinoCzoborMay2010.pdf
- Ministerul Sanatatii. Directia de Sanatate Oublic Ilfov http://www.aspilfov.ro/
- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor http://www.ansvsa.ro/
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Svédország
A) A népegészségügyi rendszer (közegészségügy, járványügy, egészségfejlesztés) irányításában és a feladatok és ellátásában résztvevő
fontosabb szervezetek (az irányítás rendszere és rövid szöveges ismertetése)
Svédországban az Országos Egészségügyi és Népjóléti Tanács az Egészségügyi és Szociális minisztérium felügyelete alatt álló kormányügynökség. A
szervezet földrajzilag egy központi (Stockholm) és hat regionális irodából áll. Feladatai az egészségügy és a szociális ellátás, környezet-egészségügy, fertőző
betegségek megelőzése és az epidemiológia széles skáláján mozognak. Felügyeleti és minőségbiztosítási tevékenységet lát el az egészségügyi és szociális
ellátók, valamint az egészségügyi dolgozók esetében. Fő feladataiként felügyeleti, hatósági tevékenységet végez, epidemiológiai nyilvántartásokat vezetet,
országos szintű egészségügyi és szociális osztályozási rendszereket alakít ki, népegészségügyi és szociális jelentéseket készít, kutatások és fejlesztések
lebonyolítását látja el, valamint koordinálja a statisztikai tevékenységeket.
A regionális szinten Svédországban a megyei közigazgatási tanácsok felelősek a népegészségügyi politikáért, annak összehangolásáért, felügyelik a nemzeti
törvények és rendeletek betartását, többségük közvetlen vagy közvetett befolyással bír a legtöbb népegészségügyi területen. A megyei tanácsok felelősek a
tervezésért, az egészségpolitikáért és az egészségügyi programokért. Néhány megyei tanács megállapodásokat kötött önkormányzatokkal azok
szolgáltatásainak, projektjeinek anyagi támogatásáról is.
Az országban erős a helyi önkormányzati szintű képviselet. A helyi önkormányzatok (számuk 290) felelősek a legfontosabb társadalmi kérdésekért, amelyek
a polgárok mindennapi életére hatással vannak. A népegészségügy gyakorlati megvalósításért helyi szinten elsősorban a népegészségügyi bizottság, a
népegészségügyi koordinátor, valamint az önkormányzati igazgatás felel. A 2008-tól a népegészségügy főként a gyermekek és fiatalok ellátására és az
idősekről való gondoskodásra fókuszál.
Az Országos Népegészségügyi Intézet feladata az egészségmegőrzés és munkahelyi egészségvédelem támogatása, az egészségvesztés és sérülés
megakadályozása, főként a rizikócsoportok körében. Feladatköréhez tartozik a kormány, a központi és helyi szervek tájékoztatása. Feladatellátása során
monitorozza és koordinálja a népegészségügyi politikák megvalósítását a többi központi ügynökséggel együttműködve, jelentéseket készít, tudásközpontot
tart fenn, amely a kormányzati, igazgatási szerveknek nyújt tájékoztatást. Felügyeli a következő területeket: alkohol, dohánytermékek és tiltott kábítószerek.
A Svéd Országos Népegészségügyi Intézet különös hangsúlyt fektet a szülők megerősítését célzó kezdeményezésekre, az egyre növekvő számú öngyilkosság
megelőzésére, egészséges táplálkozási szokások kialakítására, a fizikai aktivitásokra és a dohányzás csökkentésére.
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Az intézet szakmai területei:
- Elemzés és értékelés
- Drogprevenció és Szerencsejáték
- Felügyelet
- Gyermekek és idősek egészségügye
- Egészségmagatartás és lakókörnyezet
- Kommunikáció
A Svéd Fertőző Betegségek Ellenőrzési Intézetének feladata többek között a járványügyi helyzet monitorozása Svédországban. Az Intézet négy nagyobb
részlegből áll, a skandináv régióban egyedüliként állít fel P4-es szintű pandémiai mikrobiológiai diagnózisokat, biológiai kockázatbecslést végez.
Az egyes szakmai részlegek feladatai:
Elemzési és prevenciós részleg: Az osztály fő tevékenységei a járványügyi felügyelet, elemzés és monitorozás, statisztikák és információs rendszerek,
prevenció az antibiotikum rezisztencia, infekciókontroll, HIV és egy szexuális úton terjedő betegségek terén.
A részlegen belüli egyes osztályok:
- Antibiotikumok és infekciókontrol
- Biostatisztika és Információs Rendszerek
- Epidemiológia és értékelés
- HIV koordináció és STI megelőzés
Veszélyelhárítási részleg: a részleg fő tevékenységei a biológia kockázat-menedzsment, erősen patogén mikroorganizmusok, élelmiszerek és víz kutatása.
Diagnosztika és oltási részleg: a részleg fő tevékenységei a mikrobiológiai azonosítás és osztályozás, diagnosztika és immunizálás.
A speciális diagnosztikához kapcsolódó laboratóriumi költségeket az ügyfelek fizetik, mely bevételt az intézmény megtarthatja. Az Intézet számos szakértői
bizottságban és tanácsadó csoportban vesz részt és rendszeresen szakértői tanácsokat ad a helyi, regionális és központi hatóságoknak a fertőző betegségek
területén.
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Az Országos Élelmiszer Ügynökség az élelmiszer-biztonságot és táplálkozást érintő kérdésekért felelős központi közigazgatási hatóság. A Vidékfejlesztési
Élelmiszerügyi és Halászati Minisztérium felügyelete alá tartozik. Az ügynökség felelősséggel tartozik az Élelmiszertörvény és kapcsolódó rendeletek
betartatásáért. Országos szinten az ügynökség mintegy 700 létesítményt felügyel (vágóhidak, daraboló üzemek, tejfeldolgozók stb.), ellenőrzi az
élelmiszerek importját és exportját (pl. növényvédőszer-maradékok), elvégzi az állati eredetű élelmiszerekben visszamaradt állatgyógyászati készítmények
ellenőrzését, de tanácsadó szerveként is funkcionál a regionális és helyi felügyeleti hatóságok, valamint az élelmiszeripar és kereskedelem számára.
Élelmiszer-ellenőrzési projekteket kezdeményez, melyeket a helyi szervek hajtanak végre. Az élelmiszer-ellenőrzés eredményeit a szervezet regionális és
helyi szinten nyomon követi. A 21 megyei közigazgatási tanács felelős az élelmiszer-ellenőrzésekért regionális szinten és a farmokon, illetve az ellenőrzések
egyes megyéken belüli koordinációjáért. Helyi szinten az élelmiszer-ellenőrzésért az önkormányzati bizottságok, általában a környezet- és egészségvédelmi
bizottságok felelősek. A környezet- és egészségvédelmi bizottságok összesen mintegy 70 000 létesítmény ellenőrzését végzik el, beleértve az élelmiszer
gyártó létesítmények, nagykereskedők, kiskereskedők, vendéglátóipari egységek és a vízművek ellenőrzését. A helyi szinten begyűjtött élelmiszermintákat
magán laboratóriumokban elemzik, melyek akkreditálását a Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment végzi. Jelenleg 45
laboratóriumban folynak elemzések, 26 labor főként ivóvíz elemzésével foglalkozik.

B) A népegészségügyi feladatok ellátása – intézményi háttér, irányítás, erőforrások a főbb feladatkörök szerint

1) Népegészségügyi feladatok

Egészségfejlesztés,
a népesség általános egészségi
állapotának javítása

2) Melyik
minisztérium
felügyelete alá
tartozik az 1)
oszlopnak megfelelő
feladatok ellátása?
Egészségügyi és
Szociális Ügyi
Minisztérium –
Népegészségügyi
Főosztály

3) Mely intézmény az 1)
oszlopnak megfelelő
feladatok ellátásáért felelős
központi szervezet?

Országos Népegészségügyi
Intézet
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4) Milyen egyéb
intézmények vesznek
részt az 1) oszlopnak
megfelelő feladatok
ellátásában?

Megyei és helyi
önkormányzati szervek,
háziorvosok

5) Milyen a munkamegosztás és mely
koordinációs mechanizmusok jellemzők a
3) és 4) oszlopba tartozó intézmények
között?
(földrajzi, funkcionális stb., pl.:
- központi, regionális, helyi szintek,
- feladatkörök szerinti specializáció)
- földrajzi és
- feladatkörök szerinti specializáció
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Betegség megelőzés
- fertőző betegségek

Egészségügyi és
Szociális Ügyi
Minisztérium –
Népegészségügyi
Főosztály

Minőségellenőrzés: Országos Megyei és helyi
Egészségügyi és Népjóléti
önkormányzati szervek
Tanácsa

Egészségügyi és
Szociális Ügyi
Minisztérium

Országos Népegészségügyi
Intézet

- földrajzi és
- feladatkörök szerinti specializáció

Tanácsadás, koordináció,
monitoring: Svéd Fertőző
Betegségek Ellenőrzési
Intézete

- nem-fertőző betegségek, balesetek
Közegészségügy
- Település és környezetegészségügy

Környezetvédelmi
Minisztérium
Mezőgazdasági,
Élelmiszerügyi és
Halászati
Minisztérium
- Élelmezés- és táplálkozás
egészségügy

- Kémiai biztonság

Vidékfejlesztési
Élelmiszerügyi és
Halászati
Minisztérium
Környezetvédelmi
Minisztérium

Megyei és helyi
önkormányzati szervek

- földrajzi és

Megyei és helyi
önkormányzati szervek

- földrajzi és

- feladatkörök szerinti specializáció

Svéd Környezetvédelmi
Ügynökség
Minőségellenőrzés: Országos
Egészségügyi és Népjóléti
Tanács

Országos Élelmiszer
Ügynökség

Svéd Kemikália Ügynökség
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Megyei és helyi
önkormányzati szervek

- feladatkörök szerinti specializáció

- földrajzi és
- feladatkörök szerinti specializáció
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- Gyermek- és ifjúság egészségügy

- Sugáregészségügy

- Munkaegészségügy

Az egészségügyi ellátórendszer
hatósági felügyelete,
egészségügyi igazgatás, működési
engedélyek kiadása stb.

Egészségügyi veszélyhelyzetekre
felkészülés, és az egészségügyi
veszélyhelyzetek, katasztrófák kezelése

Egészségügyi és
Szociális Ügyi
Minisztérium –
Népegészségügyi
Főosztály

Országos Egészségügyi és
Népjóléti Tanács

Megyei és helyi
önkormányzati szervek

- földrajzi és

Környezetvédelmi
Minisztérium

Svéd
Hatóság

Sugárbiztonsági Megyei és helyi
önkormányzati szervek

- földrajzi és

Munkaügyi
Minisztérium

Svéd Munkahelyi-környezet
Hatóság

Egészségügyi és
Szociális Ügyi
Minisztérium

Országos Népegészségügyi
Intézet

Egészségügyi és
Szociális Ügyi
Minisztérium –
Népegészségügyi
Főosztály
Egészségügyi és
Szociális Ügyi
Minisztérium –
Népegészségügyi
Főosztály

- feladatkörök szerinti specializáció

Országos Népegészségügyi
Intézet

- feladatkörök szerinti specializáció

Megyei és helyi
önkormányzati szervek

- földrajzi és

Országos Egészségügyi és
Népjóléti Tanács

Megyei és helyi
önkormányzati szervek

- földrajzi és

Országos Egészségügyi és
Népjóléti Tanácsa

Megyei és helyi
önkormányzati szervek

- földrajzi és

Svéd Civil
Ügynökség

Krízishelyzetek
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- feladatkörök szerinti specializáció

- feladatkörök szerinti specializáció

- feladatkörök szerinti specializáció
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C) Az egészségügyi veszélyhelyzetekre történő felkészülés és azok kezelése az adott országban - a feladatok ellátásában résztvevő
fontosabb szervezetek (az irányítás rendszere és rövid szöveges ismertetése)
Az Országos Egészségügyi és Népjóléti Tanács a támogatja és koordinálja a megyei tanácsok és helyi önkormányzatok egészségügyi vészhelyzetekre való
felkészülését.
Országos Népegészségügyi Intézet az egészségügyi veszélyhelyzetekre történő felkészülés és azok kezeléséért felelős szervként honlapján a Svéd Civil
Krízishelyzetek Ügynökségét jelöli meg. Az ügynökség szervezeti felépítése a következő:
- Kockázat és sérülés csökkentési osztálya: főbb szekciók: az egyének biztonságának szekciója, tűzvédelem szekció, veszélyes anyagok szekciója,
természeti veszélyek és létfontosságú infrastruktúrák szekciója, információbiztonság.
- Képzés, gyakorlatok és vészhelyzetekre való felkészülés osztálya: mentőszolgálat fejlesztése és vészhelyzet menedzsment szekció, rendszerek
irányítása és ellenőrzése, döntéstámogatási szekció, képzési szekció, gyakorlati szekció.
- Koordinációs és műveleti osztály: koordinációs szekció, teljes monitorozás és elemzés szekció, műveleti szekció, logisztika, külső terepmunka
- Értékelési és monitorozási osztály: Stratégiai Elemzés szekció, politika és tervezési szekció, erőforrás menedzsment és felügyelet szekciók.
- Igazgatási osztály: támogatási, jogi, pénzügyi, humán erőforrás és IT szekciók.
Tevékenysége lefedi a fenyegetések és kockázatok teljes spektrumát, a mindennapi balesetektől a súlyos katasztrófákig. A svéd veszélyelhárítási rendszer
célja, hogy megvédje az életet és az egészséget, a kritikus infrastruktúrákat és az alapvető értékek minden típusú veszélytől és kockázattól egy átfogó,
kockázat alapú, a vészhelyzeti készültség programon alapuló megelőzési, tervezési, felkészültségi, reagálási és helyreállítási tevékenységgel. A rendszer
elsősorban a felelősség elvére épül. Ez azt jelenti, hogy aki adott tevékenységért normál körülmények között felelős, súlyos veszélyhelyzet esetén szintén
övé mindennemű felelősség.
Regionális szint
Regionális szinten a megyei közigazgatási testületek feladata a polgári veszélyhelyzeti tervezési tevékenységek összehangolása, a gyakorlatok lebonyolítása,
a kockázatok és sebezhetőségek elemzése. Válság idején, az adminisztratív testületek koordinálják a releváns intézkedéseket az érintett szereplőkkel. A
megyei közigazgatási testületek koordinálják a tömegtájékoztatást súlyos veszélyhelyzetek, válságok és katasztrófák során.
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Svéd önkormányzatoknak nagymértékű autonómiával rendelkeznek, és fontos szerepet játszanak a polgári veszélyhelyzetek tervezése és az azokra való
felkészülés során. Súlyos vészhelyzet során az önkormányzati igazgatótanács a legmagasabb polgári hatóság, amely felelős az összes polgári parancsért és a
válságkezelésért helyi szinten. Az önkormányzatokat munkájuk során a megyei közigazgatási tanácsok támogatják és segítik.

D) A B) pontban szereplő intézmények, szervezetek erőforrásai (létszám, állami költségvetés, saját bevételek stb.)
Országos Népegészségügyi Intézet: Az Országos Élelmiszer Ügynökség finanszírozása részben az éves kormányzati előirányzatból (2010-ben 22 millió euró),
részben az élelmiszeripar és a kereskedelem által befizetett díjakból (2010: 24 millió euro), illetve más szervezetek hozzájárulásaiból (2010: 5,5 millió euró)
történt, ami a 2010-es év viszonylatában összességében mintegy 51 millió eurót jelentett. Humán erőforrás: összesen 1000 fővel végzi tevékenységét,
melyből 600 fő főállású, 400 fő részidős tevékenységet végez. 2010-ben 160 fő került foglalkoztatásra.
Svéd Civil Krízishelyzetek Ügynökség: A foglalkoztatott munkatársak száma közel 850 fő.
Svéd Fertőző Betegségek Ellenőrzési Intézete: Az intézet 350 alkalmazottat foglalkoztat.
A Svéd Sugárbiztonsági Hatóság 300 alkalmazottal végzi tevékenységét. Éves szinten adókból és különböző díjakból 47 millió euró áll a hatóság
rendelkezésére.

Forrás:
-

Országos Egészségügyi és Népjóléti Tanácsa: http://www.socialstyrelsen.se/
Országos Népegészségügyi Intézet: http://www.fhi.se
Országos Élelmiszer Ügynökség: http://www.slv.se/
Svéd Civil Krízishelyzetek Ügynökség: https://www.msb.se
Svéd Fertőző Betegségek Ellenőrzési Intézete: http://www.smittskyddsinstitutet.se/
Svéd Kemikália Ügynökség: http://www.kemi.se/en/
Svéd Sugárbiztonsági Hatóság: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
Svéd Környezetvédelmi Ügynökség: http://www.swedishepa.se/
Svéd Munkahelyi-környezet Hatóság: http://www.av.se/inenglish/about/
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Szlovákia
A) A népegészségügyi rendszer (közegészségügy, járványügy, egészségfejlesztés) irányításában és a feladatok és ellátásában résztvevő
fontosabb szervezetek (az irányítás rendszere és rövid szöveges ismertetése)
Szlovákiában az Országos Népegészségügyi Hivatal (UVZ) az Egészségügyi Minisztérium végrehajtó testületeként látja el a népegészségügyi és környezetegészségügyi feladatokat.
Az UVZ kompetenciáit és az egészségvédelem és egészségfejlesztés területén ellátandó feladatokat az 355/2007-es törvény 5. paragrafusa írja elő. Az UVZ
mint állami költségvetési szerv az Egészségügyi Miniszter által kinevezett országos tiszti főorvos irányítása alatt áll.
Az országos hivatal legfőbb feladatai a népegészségügyi stratégiákkal kapcsolatos jogalkotásban való részvétel, az országos szintű egészségfejlesztés, a
fertőző betegségek monitorozása, az egészségvédelmet és egészségfejlesztést szolgáló intézkedések meghozatala, a kontroll és felügyeleti tevékenység
ellátása, az EU-val való kapcsolattartás, valamint műszaki felügyeleti eljárások lefolytatása.
Az UVZ meghatározza a háziorvosok által megvalósítandó immunizálási stratégiákat.
Az UVZ főosztályai közül, melyek adminisztratív – gazdasági, tájékoztatási, jogalkotási – feladatokra is tagolódnak, kilenc lát el speciális népegészségügyi
feladatokat:
- a Környezetegészségügyi Főosztály,
- a Munkaegészségügyi Megelőzési Főosztály,
- a Táplálkozás-egészségügyi, Élelmiszerbiztonsági és Kozmetikai Cikkek Főosztálya
- a Sugárvédelmi Főosztály
- az Életkörülmények és Tényezői Vizsgálati Főosztálya
- az Epidemiológiai Főosztály
- a Gyermek- és Ifjúság-egészségügyi Főosztály
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- az Orvosi Mikrobiológiai Főosztály
- az Egészségfejlesztési Főosztály

Az UVZ felelősségi körébe tartozik az országos szintű népegészségügyi tevékenységek koordinálása, és 36 regionális népegészségügyi hivatal felügyelete
Az UVZ regionális hivatalai segítségével végez regionális és helyi szintű értékeléseket a speciális környezeti veszélytényezők egészségre gyakorolt hatásáról,
és tiltásokat is elrendelhet az egészségre ártalmas tényezők pl. a követelményeknek nem megfelelő fürdővizek vagy kozmetikumok viszonylatában. Az UVZ
állásfoglalásai szükségesek egyes önkormányzati bírságfajták kiszabásához, egyes engedélyektípusok (pl. építési engedélyek) kiadásához.
A regionális népegészségügyi hivatalok felügyeletként működnek a gyermek és fiatalok egészségügyében, az étkeztetésben, lakáshelyzetben. Egészséges
életmódra nevelő programjaik foglalkoznak az egészséges táplálkozással, és fellépnek bizonyos népegészségügyi problémákkal szemben (mozgásszegény
életmód, dohányzás, kábítószer-fogyasztás, HIV/AIDS, etc.). Hatáskörükbe tartozik a működési engedélyek kibocsátása is.
A regionális hivatalok együttműködnek a Környezetvédelmi Minisztériummal a környezeti ártalmakkal kapcsolatos rizikó faktorok monitorozásában.
Monitorozásuk alá tartozik a vizek, a talaj, a levegő és az élelmiszerek minősége, a sugárszint, illetve ezeknek a tényezőknek az egészségre gyakorolt hatása.
Az Országos Környezet- és Egészségvédelmi Akcióterv (NEHAP) a környezet és az egészség prioritásait foglalja közös struktúrába. A NEHAP-ot legutóbb 2005ben aktualizálták, és ennek megfelelően a következő területeket fogja át: a Gyermekekre vonatkozó Környezetvédelmi és Egészségügyi Akcióterv, a
biomonitorozás, a környezettel és az egészséggel kapcsolatos tájékoztatási rendszer, a klímaváltozás hatása az egészségre, és a környezettel és az
egészséggel kapcsolatos kutatás, oktatás és képzés.
A Környezetvédelmi Minisztérium fontos szerepet játszik a környezetszennyezés szintjeinek mérésében és egészségre gyakorolt hatásának elemzésében.
Hidrometeorológiai Intézete segítségével vesz részt a kültéri levegőszennyeződés monitorozásában.
A Mezőgazdasági Minisztérium hatáskörébe tartozik az élelmiszermérgezések monitorozása. Az élelmiszerek fertőzöttségével kapcsolatos vizsgálatokat a
minisztérium az Országos Népegészségügyi Hivatallal és a Környezetvédelmi Minisztériummal együttműködve végzi.
Az Oktatásügyi Minisztérium az iskolákban folytatott környezetvédelmi és egészségfejlesztési projektjeivel járul hozzá a népegészségügyi feladatok
megoldásához.
A Népgazdasági Minisztériumhoz mint központi hatósághoz tartozik a veszélyes kémiai anyagok, fertőtlenítőszerek ellenőrzése. A minisztérium folytat
elemzéseket a veszélyes anyagok hatásairól, és biztosítja a nemzetközi szabályozásnak való megfelelésüket. A Népgazdasági Minisztériumhoz tartozik több a
veszélyes anyagok ellenőrzésével és kezelésével foglalkozó intézet: a Vegybiztonsági Központ, a Vegyi anyagok és Készítmények Központja és a
Fogyasztóvédelmi Intézet.
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B) A népegészségügyi feladatok ellátása – intézményi háttér, irányítás, erőforrások a főbb feladatkörök szerint

1) Népegészségügyi
feladatok

Egészségfejlesztés,

5) Milyen a munkamegosztás és mely
koordinációs mechanizmusok jellemzők
a 3) és 4) oszlopba tartozó intézmények
között?

2) Melyik minisztérium
felügyelete alá tartozik az 1)
oszlopnak megfelelő
feladatok ellátása?

3) Mely intézmény az 1)
oszlopnak megfelelő
feladatok ellátásáért felelős
központi szervezet?

4) Milyen egyéb
intézmények vesznek részt
az 1) oszlopnak megfelelő
feladatok ellátásában?

Egészségügyi Minisztérium

Országos Népegészségügyi
Hivatal – Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej
republiky

Regionális hivatalok

Földrajzi – központi-regionális-helyi
szintek

Egészségügyi Minisztérium

Országos Népegészségügyi
Hivatal – Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej
republiky

Regionális hivatalok

Földrajzi – központi-regionális-helyi
szintek

a népesség általános
egészségi állapotának
javítása

(földrajzi, funkcionális stb., pl.:
- központi, regionális, helyi szintek,
- feladatkörök szerinti specializáció)

Betegség megelőzés
- fertőző betegségek

- nem-fertőző
betegségek, balesetek

Egészségügyi Minisztérium

Országos Népegészségügyi
Hivatal – Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej
republiky
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Földrajzi – központi-regionális-helyi
szintek
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Közegészségügy
- Település és
környezetegészségügy

Egészségügyi Minisztérium
Környezetvédelmi
Minisztérium

Országos Népegészségügyi
Hivatal – Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej
republiky

Szlovák Hidrometeorológiai
Intézet

Funkcionális

(Slovenský
hydrometeorologický
ústav)
Regionális hivatalok

- Élelmezés- és
táplálkozás
egészségügy

Egészségügyi Minisztérium

Kémiai biztonság

Egészségügyi Minisztérium

Mezőgazdasági Minisztérium

Népgazdasági Minisztérium
Építés- és Regionális
Fejlesztésügyi Minisztérium

Országos Népegészségügyi
Hivatal – Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej
republiky

Regionális hivatalok

Földrajzi – központi-regionális-helyi
szintek

Országos Népegészségügyi
Hivatal – Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej
republiky

Regionális hivatalok

Funkcionális és földrajzi – központiregionális-helyi szintek

Vegybiztonsági Központ
(Centrum pre chemickú
bezpečnosť)
Vegyi anyagok és
Készítmények Központja
Centrum pre chemické
látky a prípravky
Fogyasztóvédelmi Intézet
Spotrebný ústav
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- Gyermek- és ifjúság
egészségügy

Egészségügyi Minisztérium
Munka-, Szociális- és
Családügyi Minisztérium

Országos Népegészségügyi
Hivatal – Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej
republiky

Regionális hivatalok

Földrajzi – központi-regionális-helyi
szintek

Oktatásügyi Minisztérium
- Sugáregészségügy

Egészségügyi Minisztérium

Országos Népegészségügyi
Hivatal – Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej
republiky

Regionális hivatalok

Földrajzi – központi-regionális-helyi
szintek

- Munkaegészségügy

Egészségügyi Minisztérium

Országos Népegészségügyi
Hivatal – Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej
republiky

Regionális hivatalok

Földrajzi – központi-regionális-helyi
szintek

Az egészségügyi
ellátórendszer hatósági
felügyelete,

Egészségügyi Minisztérium

Országos Népegészségügyi
Hivatal – Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej
republiky

Regionális hivatalok,

Földrajzi – központi-regionális szintek

Országos Népegészségügyi
Hivatal – Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej
republiky

Regionális hivatalok

egészségügyi igazgatás,
működési engedélyek
kiadása stb.
Egészségügyi
veszélyhelyzetekre
felkészülés, és az
egészségügyi
veszélyhelyzetek,
katasztrófák kezelése

Egészségügyi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Belügyminisztérium
Közlekedési, Postaügyi és
Telekommunikációs
Minisztérium
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C) Az egészségügyi veszélyhelyzetekre történő felkészülés és azok kezelése az adott országban - a feladatok ellátásában résztvevő
fontosabb szervezetek (az irányítás rendszere és rövid szöveges ismertetése)
A Szlovák Köztársaságban folyó egészségügyi kríziskezelés minisztériumi, regionális és helyi szinten történi k:
- az Egészségügyi Minisztérium Kríziskezeléssel foglalkozó Főosztályán
- a regionális hivatalok kríziskezelő főosztályain
- az egészségügyi intézmények kríziskezelő részlegeinél.

Az Országos Népegészségügyi Hivatal szintén külön kríziskezelő részleget működtet.

D) A B) pontban szereplő intézmények, szervezetek erőforrásai (létszám, állami költségvetés, saját bevételek stb.)
Az Egészségügyi Minisztérium finanszírozza az Országos Népegészségügyi Hivatal és a regionális hivatalok tevékenységét.
A betegségmegelőző és a szűrőprogramokat Szlovákia egészségbiztosítása finanszírozza.
A különböző programok és stratégiák – az országos egészségfejlesztési programok kivételével – nem részesülnek automatikusan költségvetési
támogatásban. A Nemzeti Környezetvédelmi és Egészségügyi Akcióprogram (NEHAP) keretében folytatott programokhoz is évente kell igényelni anyagi
támogatást.
Az anyagi erőforrások rendkívül változatos formában jelennek meg. Így a Munka-, Szociális- és Családügyi Minisztérium NEHAP keretében végzett
tevékenységei a lottófogadásból befolyt állami bevételekből kaptak támogatást.
A helyhatóságok projekttevékenységüket többnyire önkormányzati költségvetésből valósítják meg, de lehetőség szerint további, miniszteriális szintű
erőforrásokra is támaszkodnak.
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Forrás:
- Public Health Authority of the Slovak Republic: http://www.uvzsr.sk/en/
- Health Care Systems in Transition, Slovakia, 2011: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/140593/e94972.pdf
- Environment and health performance review, Slovakia, WHO,2008: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/91108/E91443.pdf
- Health Crisis Management of the Slovak Republic: http://www.health.gov.sk/?health-crisis-management-of-the-sr
- Public Health Authority of the Slovak Republic:. http://www.uvzsr.sk/images/stories/img/struktura_uvzsr_EN.jpg
- Summary overview of the environment and health performance reviews for Estonia, Lithuania, malta, Poland, Serbia and Slovakia. World Health
Organization, 2009: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/114922/E93533.pdf
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Szlovénia
A) A népegészségügyi rendszer (közegészségügy, járványügy, egészségfejlesztés) irányításában és a feladatok és ellátásában résztvevő
fontosabb szervezetek (az irányítás rendszere és rövid szöveges ismertetése)
Az 1992-ben elfogadott Egészségügyi és Egészségbiztosítási Törvény szemléletváltást idézett elő Szlovéniában a népegészségügy terén, a betegségre való
összpontosítás helyett az egészségfejlesztést helyezte előtérbe. A népegészségügyi tevékenység tervezése, megvalósítása és felügyelete egy központi
szervezet, a Népegészségügyi Intézet feladatkörébe tartozik. Az intézet lefedi a népegészségügy valamennyi területét, emellett kutatási, oktatási és képzési
funkciókat is betölt. Jelentősebb egészségügyi statisztikai adatbázisokat is fenntart, mint kórházi és járóbeteg adatbázis, országos halálozási nyilvántartás,
ellátók és szakdolgozók adatbázisa. A népegészségügyi tevékenységben más intézmények is részt vesznek.
Főbb szervezetek:
A szlovén Népegészségügyi Intézet (Inštitut za varovanje zdravja) az Egészségügyi Minisztérium irányítása alatt működik és feladatai közé a következő
területek tartoznak: egészségvédelem, egészségfejlesztés, életmód, fertőző és nem-fertőző betegségek, szűrőprogramok, készenlét és válaszadás
vészhelyzet esetén, védőoltások, környezetegészségügy (munkakörnyezet, víz, levegő, zaj, kémiai biztonság. Az intézet felelős a lakosság egészségi
állapotának elemzéséért, országos egészségügyi statisztikák és jelentések készítéséért.
Az Országos Kémiai Hivatal (Urad Republike Slovenije za kemikalije) a szlovén Egészségügyi Minisztérium irányítása alatt működik. Tevékenysége többek
közt a következő területekre tejed ki: az egészség és a környezet védelme a vegyi anyagok káros hatásaival szemben, növényvédő szerek törzskönyvezése,
kozmetikai termékek követelményei, kémiai biztonsággal kapcsolatos oktatás, vegyi anyagok kereskedelmének és használatának felügyelete, a biztonságos
vegyi anyagokra vonatkozó országos program megfogalmazása és megvalósítása, a tudományos és technológiai haladás figyelemmel kísérése a vegyi
anyagok egészségre és környezetre káros hatásainak meghatározásakor, interszektorális koordináció, ellenőrzések végzése.
Az Egészségügyi Felügyelőség (Zdravstveni Inŝpektorat Republike Slovenije) az Egészségügyi Minisztérium irányítása alatt álló szerv, amely felügyeli a
törvények és egyéb szabályozások végrehajtását a következő területeken: fertőző betegségek, élelmiszerbiztonság, ivóvíz biztonsága, kozmetikai termékek,
fürdővizek, higiénia az egészségügyben, dohánytermékek, alkoholfogyasztás, egészségügyi hulladékok, betegjogok, orvosi szakma.
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A Szlovén Sugárzásvédelmi Hatóság (Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji) az Egészségügyi Minisztérium felügyelete alatt működik. A hatóság
szakmai, felügyeleti és hatósági feladatokat lát el a következő területeken: sugárzásvédelem, a sugárzás biztonságos alkalmazása az egészségügyben és az
állatorvosi tevékenységben, az élet- és munkakörülmények felügyelete, az élelmiszerek és az ivóvíz ellenőrzése, a nem ionizáló sugárzás káros hatásainak
csökkentése, sugárzásvédelmi szakemberek működési engedélyének kibocsátása.
Az Országos Foglalkozásbiztonsági Intézet (Zavod za varstvo pri delu d.d.) szolgáltatásokat nyújt a munkahelyi egészség és biztonság, valamint az élet- és
munkakörülmények védelme terén. Tevékenységi területébe tartozik a sportegészségügy, sugárzással szembeni védelem, műszaki biztonság, tűzvédelem,
funkcionális diagnosztika és fizikoterápia, oktatás és képzés.

B) A népegészségügyi feladatok ellátása – intézményi háttér, irányítás, erőforrások a főbb feladatkörök szerint

1) Népegészségügyi feladatok

Egészségfejlesztés,
a népesség általános egészségi
állapotának javítása

2) Melyik
minisztérium
felügyelete alá
tartozik az 1)
oszlopnak megfelelő
feladatok ellátása?
Egészségügyi
Minisztérium

3) Mely intézmény az 1)
oszlopnak megfelelő
feladatok ellátásáért felelős
központi szervezet?

Népegészségügyi Intézet
(Inštitut za varovanje
zdravja)
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4) Milyen egyéb
intézmények vesznek
részt az 1) oszlopnak
megfelelő feladatok
ellátásában?

9 regionális intézet

5) Milyen a munkamegosztás és mely
koordinációs mechanizmusok jellemzők a
3) és 4) oszlopba tartozó intézmények
között?
(földrajzi, funkcionális stb., pl.:
- központi, regionális, helyi szintek,
- feladatkörök szerinti specializáció)
földrajzi
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Betegség megelőzés
- fertőző betegségek

Egészségügyi
Minisztérium

Népegészségügyi Intézet
(Inštitut za varovanje
zdravja)

Egészségügyi
Minisztérium

Népegészségügyi Intézet
(Inštitut za varovanje
zdravja)

- Település és környezetegészségügy

Egészségügyi
Minisztérium

Népegészségügyi Intézet
(Inštitut za varovanje
zdravja)

- Élelmezés- és táplálkozás
egészségügy

Egészségügyi
Minisztérium

Egészségügyi Felügyelőség
(Zdravstveni Inŝpektorat
Republike Slovenije)

- Kémiai biztonság

Egészségügyi
Minisztérium

Országos Kémiai Hivatal
(Urad Republike Slovenije za
kemikalije)

- nem-fertőző betegségek, balesetek

9 regionális intézet

Földrajzi és funkcionális

Egészségügyi
Felügyelőség
(Zdravstveni Inŝpektorat
Republike Slovenije)
9 regionális intézet

földrajzi

Közegészségügy
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Egészségügyi
Felügyelőség
(Zdravstveni Inŝpektorat
Republike Slovenije)

Földrajzi és funkcionális
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- Gyermek- és ifjúság egészségügy

Egészségügyi
Minisztérium

Egészségügyi Felügyelőség
(Zdravstveni Inŝpektorat
Republike Slovenije)

- Sugáregészségügy

Egészségügyi
Minisztérium

Szlovén Sugárzásvédelmi
Hatóság (Uprava Republike
Slovenije za varstvo pred
sevanji)

- Munkaegészségügy

Az egészségügyi ellátórendszer
hatósági felügyelete,

Országos
Foglalkozásbiztonsági
Intézet (Zavod za varstvo pri
delu d.d.)
Egészségügyi
Minisztérium

Egészségügyi Felügyelőség
(Zdravstveni Inŝpektorat
Republike Slovenije)

Egészségügyi
Minisztérium

Népegészségügyi Intézet
(Inštitut za varovanje
zdravja)

egészségügyi igazgatás, működési
engedélyek kiadása stb.
Egészségügyi veszélyhelyzetekre
felkészülés, és az egészségügyi
veszélyhelyzetek, katasztrófák kezelése

Országos
Foglalkozásbiztonsági
Intézet (Zavod za
varstvo pri delu d.d.)

9 regionális intézet

földrajzi

C) Az egészségügyi veszélyhelyzetekre történő felkészülés és azok kezelése az adott országban - a feladatok ellátásában résztvevő
fontosabb szervezetek (az irányítás rendszere és rövid szöveges ismertetése)
Szlovéniában az egészségügyi vészhelyzetek kezelése az Egészségügyi Minisztérium felelősségi körébe tartozik természeti vagy egyéb katasztrófák esetén,
és a Népegészségügyi Intézet felelősségi körébe fertőző betegségek esetén. Járvány gyanúja esetén a fertőző betegséget észlelő orvosnak 3-6 órán belül
értesítenie kell a regionális Népegészségügyi Intézetet és részt venni a járvány kezelésében. A Népegészségügyi Intézet nagy hangsúlyt helyez a korai
észlelésre és kockázatfelmérésre, hogy hatásos választ tudjon adni a vészhelyzetekre és maximális védelmet nyújtson a lakosság számára. A
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Hadügyminisztériumhoz tartozó Polgári Védelem és Katasztrófa Elhárítás Hivatala adminisztrációs és szakmai feladatokat lát el a természeti vagy egyéb
katasztrófák elleni védelem szervezésében, felkészülésében és működésében.

D) A B) pontban szereplő intézmények, szervezetek erőforrásai (létszám, állami költségvetés, saját bevételek stb.)
-

Forrás:
- Egészségügyi Minisztérium: http://www.mz.gov.si/en/
- Népegészségügyi Intézet (Inštitut za varovanje zdravja): http://www.ivz.si (csak szlovénul)
- Országos Kémiai Hivatal (Urad Republike Slovenije za kemikalije): http://www.uk.gov.si/en/
- Egészségügyi Felügyelőség (Zdravstveni Inŝpektorat Republike Slovenije): http://www.zi.gov.si/en/
- Szlovén Sugárzásvédelmi Hatóság (Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji): http://www.uvps.gov.si/en/
- Országos Foglalkozásbiztonsági Intézet (Zavod za varstvo pri delu d.d.): http://www.zvd.si/ (csak szlovénul)
- Crisis Management in Slovenia: Comparative Perspectives:
http://www.fhs.se/Documents/Externwebben/forskning/centrumbildningar/Crismart/Publikationer/Publikationsserier/VOLUME_26.PDF
- Ministry of Defence - Administration of the RS for Civil Protection and Disaster Relief:
http://www.vlada.si/en/about_the_government/who_is_who/ministries/ministry_of_defence/
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Melléklet
Táblázat: Népegészségügyre fordított kiadások feladatok, források és országok szerint 2010-ben
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