Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

Ellenőrzést végző
személy

2019.01.28.
2019.01.31.

Hegedűs Sándorné

2019.01.28.
2019.01.31.

Hegedűs Sándorné

2019.01.14

2019.01.30

2019.01.31

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

Ellenőrzéssel érintett
orvos

TAJ korrekció informatikai
hiba miatt

2018.12.10

Rubin Gyógyszertár

Dr.Kuncsik Andrea

Beküldve. TAJ szám korrekció
megtörtént

nem szükséges

-

TAJ korrekció informatikai
hiba miatt

2018.12.04

Smaragd Gyógyszertár

Dr.Zajácz Erika

Beküldve. TAJ szám korrekció
megtörtént

nem szükséges

-

Laczkó András

Hatósági vízmintavétel városi
hálózatról ellátott vételi
helyekről

2019.01.14

SZSZBMK -Nyíregyháza
Szent István út 68.

n.é.

Jegyzőkönyv nem készült.

Kísérő biztosítása a
mintavételekhez.

-

Suga János

Szívelégtelenség ambulancia
személyi és tárgyi feltételeinek
hatósági ellenőrzése (új
szakrendelés)

n.é.

Személyi és tárgyi feltételek
megfelelnek, Kardiológiai
szakrendelés I. -el egy
rendelőben rendelési idő
átfedéssel, amit rendezni kell

Suga János

A szolgáltató új szervezeti
egységének hatósági
ellenőrzése

2019.02.04 Hadobásné Kiss Hedvig Ápolás szakfelügyeleti látogatás

2019.02.15

A hatóság
megállapításai/elrendelt
intézkedések

Vizsgált időszak

Ellenőrzés tárgy

Dr.Kertész Ildikó
Dr. Jánosi Orsolya

A pulmonológia osztályon folyó
rekonstrukció miatt a JAOK
átmeneti díjazás iránti
kérelemet nyújtott be A
kérelemben foglaltak meglétét
kontrollálták.

2019.01.30

2018.II félév

2019

2019.02.012019.05.31.

Szívelégtelenség
ambulancia

Szívelégtelenség
Ambulancia (001060805,
0100)

Központi laboratórium
Intézeti Gyógyszertár

Pulmonológia osztály
krónikus részleg

Végrehajtott intézkedések az
SZSZBMK részéről

Megjegyzés

-

-

Dr. Kőszegi Zsolt

A személyi és tárgyi feletételek
megfelelnek, a szervezeti
egységben a Kardiológiai
Szakrendelés I. is működik. A
két szervezeti egység működése
átfedéssel működik. Térben
és/vagy időben el kell különíteni
a két szakrendelést. Szükséges
külön szakrendelő kijelölése,
vagy a rendelési idők
módosítása.

Új szakrendelő kialakítására
lenne szükség, mely jelenleg
nem oldható meg. A rendelési
idők átfedése egyelőre
átszervezések miatt nem
megoldható, így ideiglenesen
beteget nem látunk el ezen a
szakrendeleésen.

-

n.é.

Kitűzők hiányos viselése, eltérő
hulladékgyűjtő feliratozás,
műköröm használat szabály
szerint nem megengedett,
munkaruha megfelelő
tisztaságának kifogásolása
elvétve

Szakmacsoport szinten a
helyesbítő intézkedések és
ellenőrzések tervezése
folyamatban

-

Dr. Szabó Péter

A szakértő főrvosnők az
osztályon történt bejárás során
mindent rendben talált. A
Nem történt
hatóság további intézkedést nem
kért.

-

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

Ellenőrzést végző
személy

Ellenőrzés tárgy

Vizsgált időszak

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

Ellenőrzéssel érintett
orvos

A hatóság
megállapításai/elrendelt
intézkedések

Végrehajtott intézkedések az
SZSZBMK részéről

Megjegyzés

2019.02.08

Telephelyi kutak mérőinek
Máthé Róbert Szentesi
környezete és mérők
Tamás
hitelességének ellenőrzése

2019.02.08

SZSZBMK -Nyíregyháza
Szent István út 68.

n.é.

Mindent rendben találtak.

Kísérő biztosítása az
ellenőrzéshez

-

2019.02.26

Telephelyi kutak mérőinek
Máthé Róbert Szentesi
környezete és mérők
Tamás
hitelességének ellenőrzése

2017.10.032019.02.26.

SZSZBMK-Fehérgyarmat
Damjanich u. 1.

n.é.

Mindent rendben találtak.

Kísérő biztosítása az
ellenőrzéshez

-

n.é.

A napelemes rendszer kivitelezői
nyilatkozat csatolva a
jegyzőkönyvhöz. A nyilatkozat
elhelyezve az első emelet
A rögzített hiányosság
napelemekhez vezető kijárat
felszámolva.
mellett.A nyilatkozatot a
tűzvédelmi főkapcsolónál is el
kell helyezni.

-

n.é.

Az emeleten a lépcsőnél lévő
tűzgátló ajtó az ellenőrzés során A rögzített hiányosság
nem megfelelő minősítést kapott. felszámolva.
A javításáról gondoskodni kell.

-

n.é.

A szakrendelő villámvédelmi
szabványossági felülvizsgálata
során megfelelő minősítést
kapott, de a korrodált földelő
szondákat cserélni kell.

-

n.é.

Az Intézmény , mint Ügyfél a
veszélyes árú és veszélyes
hulladék szállítási előírásoknak
maradéktalanul megfelel. ADR ben foglalt előírások ellenőrzése,
ipari és orvosi gázok tárolása,
nyilvántartása, veszélyyes
anyagok szállítása, raktározása ,
tárolása, veszélyes hulladék
szállításra törtánő
előkészítésének ellenőrzése
(csomagolás, felíratozás,napi
készlet mennyiségek címkézés,
dokumentálás, éves oktatások
megtartása, éves jelentés
készítése)

2019.02.13

2019.02.14

2019.02.15

2019.02.15

Bartha Sándor

Minden ami a tűzvédelmet
érinti

Bartha Sándor

Minden ami a tűzvédelmet
érinti

Bartha Sándor

Kiss György
Császár Zsolt

Minden ami a tűzvédelmet
érinti

Veszélyes áruk közuti
szállításának ellenőrzésre
vonatkozó egységes eljárásról
szóló 1/2002.(I.II.) Korm
rendelkezései alapján
(SZSZBMK Mátészalka
Kórház)

2018. év

SZSZBMK Nyírbátori
Szakrendelő Nyírbátor
Édesanyák útja 1/a.

2018. év

SZSZBMK Nyírbátori
Szakrendelő Nyírbátor
Édesanyák útja 1/a.

2018. év

SZSZBMK Nyírbátori
Szakrendelő Nyírbátor
Édesanyák útja 1/a.

2018.év

Műszaki igazgatóság
Környezetvédelmi
csoport
Veszélyes
hulladékkezelők
raktárgazdálkodás

A rögzített hiányosságok
felszámolása folyamatban.

-

-

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

2019.02.15

2019.02.04

Ellenőrzést végző
személy

Ellenőrzés tárgy

Pulmonológiai Osztály
Krónikus Részlegének
Dr. Kertész Ildikó
részleges szünetelése alapján
Dr. János Orsolya Iringó rekonstrukciós díjazási kérés
történt, ennek jogszabály által
előírt kontrollálása
Hegedűs Sándorné

Vényduplikáció vizsgálat

Megjegyzés

2019.02.012019.05.31.

Pulmonológiai Osztály
Krónikus Részleg

n.é.

A kérelemben is jelzett
ágyszámon történik az ellátás , a
rekonstrukciós jelenleg is zajlik.

-

-

2019.01.22

Topáz Gyógyszertár

Dr.Székely Tamás
György

Beküldve. A vény pozitív
korrekcióra vár.

-

-

A gyógyszerkészlet egyezett.
Tárolóhely: erősfalú
fémszekrény. Kifogást nem
emelek. Nyilvántartás szabályos
és naprakész.

-

-

Beküldve.A vény pozitív
korrekcióra vár.

-

-

-

A kért adatok
2019.02.28-án
feltöltésre kerültek a
megadott KEHI
szerverre. Ellenőrzési
megállapítás 2020.01.31ig nem érkezett az
Intézményhez.

2019.02.05

Topáz Gyógyszertár

Dr.Székely Tamás
György

Vényduplikáció vizsgálat

Dr. Bartucz Attila
Tóth Péter

352/2017. (XI. 29.) Korm.
rendelet 1. § (1) és (2)
bekezdése alapján nyújtott
működési, illetve ösztönző
támogatás jogszerű
felhasználásának ellenőrzése

Nagy József

10 db felvonó Fővizsgálat (6 db
Hotel diagnosztika épülete, 4 db
Élelmezés épülete)

Nagy József

4 db felvonó Időszakos (1 db 65
ágyas pavilon, 1 db 100 ágyas
pavilon, 1 db régi gyerekosztály
épülete, 1 db steril)

Császár Gábor

Végrehajtott intézkedések az
SZSZBMK részéről

Dr.Ayman Alala

Hegedűs Sándorné

2019.03.26

A hatóság
megállapításai/elrendelt
intézkedések

Korall Gyógyszertár

2019.02.11

2019.03.28

Ellenőrzéssel érintett
orvos

2018.01.312019.02.05.

Takács Zoltánné

2019.03.28

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

Fokozottan ellenőrzött szerek
kezelésének rendészeti
ellenőrzése

2019.02.05

2019.02.28

Vizsgált időszak

Minden ami a tűzvédelmet
érinti

2017.01.012017.12.31.

PSZO

n.é.

Fővizsgálat

Kórház épületeiben
müködő 10 felvonó (6 db
Hotel diagnosztika, 4 db
Élelmezés épülete)

n.é.

10 felvonó alkalmas

-

-

Időszakos

Kórház épületeiben
müködő 4 db felvonó (1
db 65 ágyas pavilon, 1 db
100 ágyas pavilon, 1 db
régi gyerekosztály
épülete, 1 db steril)

n.é.

4 felvonó alkalmas

-

-

n.é.

A Tűzvédelmi Szabályzat
mellékletét képező Tűzriadó
tervet aktualizálták, a régiek
kicserélése az épületekben még
nem történt meg.

2018. év

SZSZBMK Mátészalka
telephely

-

A rögzített hiányosság
felszámolva. A tűzriadó
tervek kihelyezve.

-

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

2019.03.27

Ellenőrzést végző
személy

Császár Gábor

Ellenőrzés tárgy

Minden ami a tűzvédelmet
érinti

2019.03.28

Császár Gábor

Minden ami a tűzvédelmet
érinti

2019.03.29

Császár Gábor

Minden ami a tűzvédelmet
érinti

Császár Gábor

Minden ami a tűzvédelmet
érinti

2019.03.30

Vizsgált időszak

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

2018. év

SZSZBMK Mátészalka
telephely

2018. év

SZSZBMK Mátészalka
telephely

2018. év

SZSZBMK Mátészalka
telephely

2018. év

SZSZBMK Mátészalka
telephely

2018. év

SZSZBMK Mátészalka
telephely

Ellenőrzéssel érintett
orvos

A hatóság
megállapításai/elrendelt
intézkedések

n.é.

A tűzgátló ajtók felülvizsgálata
során több ajtó nem megfelelő
minősítést kapott, a
szabálytalanságok
megszüntetése nem történt meg.

A rögzített hiányosság
felszámolása folyamatban.
RHV/201912952 rendelési
számon a hibák javítása
folyamatban.

-

n.é.

A tűzcsapok, tűzcsap szekrények
felülvizsgálata szerint
megállapítást nyert, hogy több
helyen szabálytalanságot tárt fel
kijavításuk még nem történt
meg.

A rögzített hiányosság
felszámolva.
RHV/201911634 rendelés
számon a hiányzó eszközök
pótolva.

-

n.é.

A földfeletti tűzcsapokat nem
látták el a vonatkozó biztonsági
jelöléssel.

A rögzített hiányosság
felszámolva. A megfelelő
jelölések kihelyezve.

-

n.é.

A villamos berendezések
felülvizsgálata 2018-ban lejárt,
az új felülvizsgálatot még nem
készítették el, megrendelése
folyamatban.

A rögzített hiányosság
felszámolva. A vizsgálat
elvégezve. A Jkv. Sz.: EBF10/2019.

-

n.é.

A villámvédelmi berendezések
felülvizsgálata 2018-ban lejárt,
az új felülvizsgálatot még nem
készítették el, megrendelése
folyamatban.

A rögzített hiányosság
felszámolva. A vizsgálat
elvégezve. A Jkv. Sz.:
25/2019.

-

Végrehajtott intézkedések az
SZSZBMK részéről

Megjegyzés

2019.03.31

Császár Gábor

Minden ami a tűzvédelmet
érinti

2019.03.04.
2019.03.18.

Hegedűs Sándorné

Kiadási igazolás bekérése

2019.01.21

Smaragd Gyógyszertár

Dr.Tóth András Tamás

Beküldve. A vény negatív
korrekcióra került.

-

-

2019.03.11

Hegedűs Sándorné

Vényduplikáció vizsgálat

2019

Smaragd Gyógyszertár

Dr.Tóth András Tamás

Beküldve.A vény pozitív
korrekcióra került..

-

-

2019.03.18

Hegedűs Sándorné

Vényduplikáció vizsgálat

2019.03.12

Rubin Gyógyszertár

Dr.Kuncsik Andrea

Beküldve.

-

-

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

2019.03.27

2019.03.192019.04.09.

Ellenőrzést végző
személy

Császár Gábor

Ellenőrzés tárgy

Átfogó tűzvédelmi hatósági
ellenőrzés

Egyes adókötelezettségek
Sziráki-Pató Judit Szabó
teljesítésére irányuló
Antal
jogkövetési vizsgálat

Vizsgált időszak

2018-2019.

2017

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

SZSZBMK Mátészalkai
Kórház

PSZO és
Munkaerőgazdálkodási
O. (MÁK)

Ellenőrzéssel érintett
orvos

A hatóság
megállapításai/elrendelt
intézkedések

Végrehajtott intézkedések az
SZSZBMK részéről

Megjegyzés

Nagy Tibor

A tűzvédelmi tervet
aktualizálták, a kicserélése még
nem történt meg. A tűzgátló
ajtók több esetben nem
megfelelő értékelést kaptak, a
szabálytalanságok
megszüntetése nem történt meg.
A tűzcsapok, fali tűzszekrények
szabálytalanságot tártak fel,
kijavításuk még nem történt
meg. A földfeletti tűzcsapokon
nincs biztonsági jelölés. A
villamos berendezések
felülvizsgálata 2018-ban lejárt,
új felülvizsgálat még nem
készült. A villámvédelmi
berendezések felülvizsgálata
2018-ban lejárt, az új
felülvizsgálat még nem készült
el. A hegesztő berendezéseket
eddig nem használták,
folyamatban van a felülvizsgálat.

-

-

n.é.

A két használatból kivont
pénztárgép esetében pótoltuk
a bejelentési kötelezettséget,
2 db selejtezett pénztárgép
benyújtásra kerültek a
lezárása elmaradt.
PTGTAX adatlapok.
Magánszemélyekkel kapcsolatos
A jogviszony zárások
bevallási/bejelentési
megtörténtek az érintett
kötelezettség nem megfelelő
szeméylek esetében.
teljesítése.
Az intézkedések mindkét
területen még az ellenőrzés
lezárása előtt megtörténtek.

-

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

2019.04.01

2019.04.02

Ellenőrzést végző
személy

Ellenőrzés tárgy

Császár Gábor

Minden ami a tűzvédelmet
érinti

Császár Gábor

Minden ami a tűzvédelmet
érinti

Vizsgált időszak

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

2018. év

SZSZBMK Mátészalka
telephely

2018. év

SZSZBMK Mátészalka
telephely

Ellenőrzéssel érintett
orvos

A hatóság
megállapításai/elrendelt
intézkedések

Végrehajtott intézkedések az
SZSZBMK részéről

Megjegyzés

n.é.

A biztonsági tápforrásnak
minősülő akkumulátorról
működtetett menekülési útvonal
A rögzített hiányosság
kijelölőkről vezetett napló
felszámolva. Az üzemeltetői
hiányos, dátumot ellenőrző nevét
ellenőrzések elvégezve.
nem tartalmazza, a féléves
felülvizsgálatot nem készítették
el.

-

n.é.

Helyszinrajzot, alaprajzot a
tűzvédelmi szabályzat nem
tartalmazott azokat a közösségi
terekre nem helyezték ki.

A rögzített hiányosság
felszámolva. A rajzok
kihelyezve.

-

A rögzített hiányosság
felszámolva. Pandula József
Hegesztőberendezések
felülvizsgálója Eng.sz.:30213-004.

-

2019.04.03

Császár Gábor

Minden ami a tűzvédelmet
érinti

2018. év

SZSZBMK Mátészalka
telephely

n.é.

A hegesztő berendezéseket
eddíg nem használták,
folyamatban van a
felülvizsgálatuk mert most állt
munkába olyan dolgozó aki
kezelheti a készüléket.

2019.04.04

Császár Gábor

Minden ami a tűzvédelmet
érinti

2018. év

SZSZBMK Mátészalka
telephely

n.é.

A liftek tűz esetén használatának A rögzített hiányosság
tiltására vonatkozó jelölést nem felszámolva. A matricák
helyezték ki.
feliratok pótolva.

-

Időszakos

Nagykállói Kórház
épületeiben müködő 5
felvonó (1 db "C" épület,
2 db "D" épület, 2 db
Rehab. üpület)

n.é.

5 felvonó alkalmas

-

-

2019.

SZSZBMK JAO
Nyíregyháza,
Gyermekosztály PIC, NIC

Az egészségügyi szolgáltató
tájékozató táblájának tartalma
megfelel a jogszabályban
foglaltaknak. Intézkedés nem
történt.

-

-

2019.

Gyermekosztály fizetőbeteg
részleg PIC szakmája a SzSzB
Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház NIC Nyíregyháza
elnevezésű szervezeti egységen
SZSZBMK JAO
Zentai Péter (Dr. Dicső belül működik. Az
Nyíregyháza,
Ferenc)
MK_JA/14/0036-01/2014
Gyermekosztály PIC, NIC
környezeti, infrastrúktúrális
feltételeket a SzSzBMK
biztosítja. A PIC szakmán
fizetőbeteg ellátás eddig nem
történt.

-

-

2019

személyi és tárgyi feltételei a
jegyzőkönyv mellékletei szerint

-

-

2019.04.26

2019.04.10

Nagy József

5 db felvonó Fővizsgálata (1 db
"C" épület, 2 db "D" épület, 2
db Rehab. üpület)

Suga János

a NIC Nyíregyháza elnevezésű
szervezeti egység szakmai
minimumfeltételeknek való
megfelelésének vizsgálata

2019.04.10

Suga János

a Gyermekosztály fizetőbeteg
részleg elnevezésű szervezeti
egység szakmai
minimumfeltételeknek való
megfelelésének vizsgálata

2019.04.10

Suga János

NIC Nyíregyháza személyi és
tárgyi feltételeinek vizsgálata

NIC Nyíregyháza

Dr. Dicső Ferenc

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

Ellenőrzést végző
személy

2019.04.11

Suga János

2019.04.30

Suga János

Vizsgált időszak

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

NIC Fehérgyarmat személyi és
tárgyi feltételeinek vizsgálata

2019

NIC Fehérgyarmat

Sközponti RTg II. Msz személyi
és tárgyi feltételeinek hatósági
ellenőrzése (új szakrendelés)

2019

Központi Rtg II. Msz

Ellenőrzés tárgy

NIC Fehérgyarmat szervezeti
egység szakma
minimumfeltételeknek való
megfelelésének ellenőrzése

Ellenőrzéssel érintett
orvos

2019.

Fehérgyarmati Kórház és
Gyógyfürdő Csecsemő- és
Gyermekgyógyászati
osztály, NIC

Dr. Erdész Csaba

A hatóság
megállapításai/elrendelt
intézkedések

Végrehajtott intézkedések az
SZSZBMK részéről

Megjegyzés

személyi és tárgyi feltételei a
jegyzőkönyv mellékletei szerint

-

-

személyi és tárgyi feltételei a
jegyzőkönyv mellékletei szerint

-

-

NIC Fehérgyarmati elnevezésű
szervezeti egység a szakmai
minimumfeltételeknek megfelel.
Ophtalmoscop beszerzés
A szervezeti egység számára az
alatt.
EH ügyelet biztosítja ügyeleti
időben a megfelelő
szakorvosokat.

-

2019.04.11

Suga János

2019.04.01

Hegedűs Sándorné

Vényduplikáció vizsgálat

2019.03.25

Smaragd Gyógyszertár

Dr.Tóth András Tamás

Beküldve.A vény pozitív
korrekcióra került.

-

-

2019.04.10

Hegedűs Sándorné

Vényduplikáció vizsgálat

2019.04.01

Topáz Gyógyszertár

Dr.Székely Tamás
György

Beküldve. A vény pozitív
korrekcióra került.

-

-

2019.04.09

Dr. Borbély Balázs

munkaügyi ellelnőrzés

2019.01.012019.02.28

humánpolitikai
igazgatóság

Dr. Lipták Attila

Az ellenőrzés közigazgatási
eljárás indítására okot adó
körülményt nem tárt fel.

-

-

A szakértői vizsgálat alkalmával
készült jegyzőkönyv és az abban
foglalt szakértői vélemény
alapján a kirendelt szakértői
bizottság jogszabálysértést nem
tárt fel.

-

-

Felnőttképzést folytató
intintézmény szakértői
vizsgálata

2016.09.032019.04.12.

Humánerőforrás
fejlesztési osztály

n.é.

Dr. Sebők Tünde

Táppénz ellenőrzés

2018.11.222019.04.24.

Megyei Tüdőgondozó II.

Dr. Fráter Rozália

Mindent rendben találtak.
Intézkedésre nem volt szükség

-

-

2019.04.24

Dr. Sebők Tünde

Táppénz ellenőrzés

2018.11.222019.04.24.

Megyei Tüdőgondozó IV.

Dr. Kerényi Ildikó

Mindent rendben találtak.
Intézkedésre nem volt szükség

-

-

2019.04.24

Dr. Sebők Tünde

Táppénz ellenőrzés

2018.11.222019.04.24.

Megyei Tüdőgondozó I.

Dr. Obbágy Veronika

Mindent rendben találtak.
Intézkedésre nem volt szükség

-

-

Működési engedély utólagos
helyszíni ellenőrzése. A szakmai
személyi és tárgyi
minimumfeltételeknek megfelel
a szolgáltató. A készenléti
feladatokat az EH ügyelet Kft.
biztosítja. Hiányosság nem
került megállapításra.

-

-

2019.04.12

Kónyáné Tóth Mária
Litványi Józsefné

2019.04.24

2019.04.30

Suga János

Szakmai minimumfeltételeknek
való megfelelés helyszíni
ellenőrzése

2019.

SZSZBMK Mátészalkai
Kórház - Központi
Röntgen II.

Dr. Bajnayné Kiss
Katalin Dr. Bérczi
Ildikó

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

Ellenőrzést végző
személy

Ellenőrzés tárgy

Vizsgált időszak

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

Ellenőrzéssel érintett
orvos

2019.05.16

Dr. Türk Bernadett
Dr. Kertész Ildikó
Dr. Farkas Judit

Aktív fekvőbeteg-szakellátó
szolgáltatók intenzív osztályain
végzett aktív, folyamatos
dialízis kezelések jelentésének
ellenőrzése és a vonatkozó
jogszabályban az ellátás
jelentésére és elszámolására
előírt feltételek teljesülésének
kontrollja céljából

2018.01.012018.12.31.

AITo Sebészeti és
Belgyógyászati Intenzív
Terápiás Részleg

-

2019.05.022019.05.09.

Hegedűs Sándorné

Kiadási igazolás beküldése

2019.05.09

Smaragd Gyógyszertár

2019.05.13

2019.05.13

Takács Zoltánné

Fokozottan ellenőrzött szerek
kezelésének rendészeti
ellenőrzése

Takács Zoltánné

Kábítószer prekurzor
kezelésének rendészeti
ellenőrzése

2018.11.082019.05.13.

2018.11.082019.05.13.

2019.05.13

Takács Zoltánné R.
Kábítószer
Őszéné Dr. Gajdos Anikó

2019.05.14

Takács Zoltánné R.
kábítószer-rendészeti ellenőrzés 2019. május
Őszéné Dr. Gajdos Anikó

2019.05.20

Takács Zoltánné Dr.
Kábítószer ellenőrzés
Őszéné Dr.Gajdos Anikó

2019.05.20

Takács Zoltánné Dr.
Kábítószer ellenőrzés
Őszéné Dr.Gajdos Anikó

2019.05.20

Takács Zoltánné Dr.
Kábítószer ellenőrzés
Őszéné Dr.Gajdos Anikó

2019.05.20

Takács Zoltánné Dr.
Kábítószer ellenőrzés
Őszéné Dr.Gajdos Anikó

2019.05.20

Takács Zoltánné Dr.
Kábítószer ellenőrzés
Őszéné Dr.Gajdos Anikó

2019. május

2019.

2019.

2019.

2019.

2019.

A hatóság
megállapításai/elrendelt
intézkedések

Végrehajtott intézkedések az
SZSZBMK részéről

Megjegyzés

-

-

Elszámolásból kivont tétel
Dr.Tóth András Tamás reklamáció. A vények pozitív
korrekcióra kerültek.

-

-

JAOK Intézeti
Gyógyszertár

A gyógyszerkészlet egyezett.
Tárolóhely: erősfalú
Dr.Őszéné Dr. Gajdos
fémszekrény. Kifogást nem
Anikó
emelek. Nyilvántartás szabályos
és naprakész.

-

-

JAOK Intézeti
Gyógyszertár

A gyógyszerkészlet egyezett.
Tárolóhely: erősfalú
Dr.Őszéné Dr. Gajdos
fémszekrény. Kifogást nem
Anikó
emelek. Nyilvántartás szabályos
és naprakész.

-

-

21 db lejelentett 88532 OENO
szabályosan dokumentálva és
jelentve

Szülészet-Nőgyógyászat

Dr. Pap Károly Dr.
Albert László

Szabályos,naprakész

-

-

Fül-Orr-Gégészet

Dr Éltető Csaba

Szabályos,naprakész

-

-

Dr.Szabó Norbert

A kábitószer készlet egyeztetett,
szabályos és
naprakész.Rendészeti
szempontból nincs kifogás.

-

-

Dr.Adányi József

A kábitószer készlet egyeztetett,
szabályos és
naprakész.Rendészeti
szempontból nincs kifogás.

-

-

Dr. Sztányi István

A kábitószer készlet egyeztetett,
szabályos és
naprakész.Rendészeti
szempontból nincs kifogás.

-

-

Dr. Szláma József

A kábitószer készlet egyeztetett,
szabályos és
naprakész.Rendészeti
szempontból nincs kifogás.

-

-

Dr. Szűcs Attila

A kábitószer készlet egyeztetett,
szabályos és
naprakész.Rendészeti
szempontból nincs kifogás.

-

-

Sebészeti Osztály

Urológia

Urológia

AITO/Belgyógyászat

AITO/Sebészet

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

2019.05.20

2019.06.20

2019.06.25

2019.06.18

2019.06.20

Ellenőrzést végző
személy

Ellenőrzés tárgy

Takács Zoltánné Dr.
Kábítószer ellenőrzés
Őszéné Dr.Gajdos Anikó

Balázsi Ildikó

Zerlenák Ilona Csurka
Kinga

NEAK ellenőrző
főorvosok

Kórházi védőnői tevékenység
szakfelügyeletei ellenőrzéséről

Szívbetegek diétás étrendjének
és a gyermek normál étrend
táplálkozás egészségügyi
vizsgálata

Osztályos kórlapok ellenőrzése

A kórházi védőnők
ellátóhelyének vizsgálata a
szoptatást támogató környezet
Népegészségügyi
szempontjából. Ismeretek és
Főosztály szakfelügyelője
gyakorlat szakfelügyeleti
vizsgálata, jó gyakorlatok
feltárása.

Vizsgált időszak

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

Ellenőrzéssel érintett
orvos

2019.

AITO/Posztop

Dr. Nagy Sándor

2019.06.20

2019.06.162019.06.25.

Szülészeten védőnői
munka ellenőrzése

Élelmezési osztály,
Dietetikai Szolgálat

2019.

Megjegyzés

-

n.é.

A babacsomagot a szülőnők nem
a védőnőtől kapják. Javasolt a
A csomagot a szülőnők a
csomagosztás gyarkolatának
szülésznőtől kapják
felülvizsgálata. Promobox
babacsomag felülvizsgálata.

-

n.é.

Nem volt minden étel
összetevője (energia, zsír,
fehérje, szénhidrát, sótartalom,
stb.) jelölve az étlapon. Az
egésznapos gyermek étkeztetés
nem biztosított legalább napi 4
adag zöldséget vagy gyümölcsöt,
melyből egy adagnak nyers
formában kell lennie, valamint 3
adag gabona alapú élelmiszer,
melyből legalább 1 adag teljes
kiörlésű. A diétás ételsor részben
megfelelő. A sült csirke napi
adagja nem érte el az előírt
mennyiséget.

-

Fehérgyarmat: SBO, Szül.nőgy.osztály, AITO,
Csecsemő- és
NEAK által
Érintett osztályvezető
gyermekgyógy.
megadott lista
főorvosok
Dr.
Koraszülött osztály,
szerinti
Kovács Gábor
Belgyógyászati osztály
leválogatott 2018.
orvosigazgatóVásárosnamény:
évi kórlapok
helyettes
Belgyógy.osztály,
Csecsemő- és
gyermekgyógy.oszt.

Fgy.Szülészetnőgyógyászati osztály
kórházi védőnő

A hatóság
Végrehajtott intézkedések az
megállapításai/elrendelt
SZSZBMK részéről
intézkedések
A kábitószer készlet egyeztetett,
szabályos és
naprakész.Rendészeti
szempontból nincs kifogás.

Finanszírozási osztályra eredeti
kórlapok iratjegyzékkel
beküldve. Vizsgálat
folyamatban.

A kórházi védőnői szakmai
tevékenysége megfelelő. A
Fábiánné Simon Ilona kismamáknak adományozott
Gyimesi Gábor
PromoBox babacsomag
gyümölcspépet tartalmaz, mely
szakmailag kifogásolható.

Az étlap módosítása az
előíírtak szerint. A sült csirke
napi adag megfelelő
kiadásának bevezetése.

-

Prombox kivette a kifogásolt
termékmintát.

-

-

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

2019.06.20

2019.06.24

2019.06.25

2019.06.12

Ellenőrzést végző
személy

Hadobásné Kiss Hedvig

NEAK ellenőrző
főorvosok

Népegészségügyi
Főosztály

Kiss Dávid
Godányi Attila

Ellenőrzés tárgy

Gyógyszerelési tevékenység
ellenőrzése

Gyógyászati segédeszköz
felírást végző Dr. Keszthelyi
István szakorvos orvosszakmai
ellenőrzése.

Országos felmérés, ellenőrzés
Élelmezés/közétkeztetés,
dietetika, gyermekek
étkeztetése

"Fotovoltaikus rendszer
kiépítése a Fehérgyarmati
Kórház épületein"
KEHOP-5.2.11-16-2017-00144

Vizsgált időszak

2019.

2018.11.272019.02.24.

2019.

2017.11.102018.06.30.

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

Ellenőrzéssel érintett
orvos

A hatóság
megállapításai/elrendelt
intézkedések

Helyszini bejárás alatt (Krónikus
O. Fgy) szóbeli észrevétel nem
született. Megtekintésre került:
gyógyszerszoba, kezelő,
Krónikus Belgyógyászati Gyimesi Gábor Bodó
betegszoba.
osztály
Tünde
3 db. lezárt, másolt
betegdokumentáció
utóellenőrzés céljából elvitelre
került.

Fgy.Rehab.Kp.

Élelmezés, Dietetika,
Gyermekosztály

Fejlesztési Osztály

Végrehajtott intézkedések az
SZSZBMK részéről

Megjegyzés

-

-

A NEAK saját hatáskörben
ellenőrzést folytat a Medi Health
Kft szolgáltató tevékenységével
kapcsolatban. Az elszámolt
Dr. Keszthelyi István főorvost
Dr. Keszthelyi István vények alapján Dr. Keszthelyi
kártérítés megfizetésére
István orvosszakmai ellenőrzése kötelezte az intézmény.
vált szükségessé. Az eredeti
betegdokumentációk vizsgálata
jelenleg folyik.

3 fő- + 1 kisétkezés nem különül
el időben (ebéd része).
Korcsoportonként élelmezés
nem biztosított. (Javasolt a 7-10
Pataki Jánosné
éves életkor, mint arany
Gyimesi Gábor Bakóné
középút).
Kovács Marianna
Nyersanyag norma
összehasonlítása és a készételek
mintájának értekelése ezt
követően fog megtörténni.

n.é.

Dietetikai csoport,
Nyíregyháza korrigálta és
beküldte, melyet a Hatóság
elfogadott.

Hiánypótlás:
A felület aktívvá válását
követően TÉRKÉPTÉR
Az Üzemviteli megállapodás
feltöltése (jelenleg nem elérhető) megkötésére 2019.11.26-án
Üzemviteli megálllapodás
sor került.
megkötése az E.on Tiszántúli
Áramhálózati Zrt. szolgáltatóval

-

-

-

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

2019.06.24.
2019.06.27.

2019.06.20

2019.06.20

Ellenőrzést végző
személy

Dr. Türk Bernadett

Balázsi Ildikó

Ellenőrzés tárgy

NEAK ellenőrzés az elszámolt
vények alapján Dr. Keszthelyi
István szakorvos orvos szakmai
ellenőrzése panaszbejelentés
kivizsgálása.

A kórházi védőnő szoptatást
elősegítő környezetének
biztosítása

Ápolás szakfelügyeleti
Hadobásné Kiss Hedvig ellenőrzés - Gyógyszerelés,
gyógyszerellátás

Vizsgált időszak

2018.11.272019.02.06.

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

SZSZBMK Fgy. MSZ Ortopédiai szakrendelés

Ellenőrzéssel érintett
orvos

A hatóság
megállapításai/elrendelt
intézkedések

3 biztosított részére 11 db
gyógyásazti segedeszköz
felírására a biztosított
megjelenése és vizsgálata nélkül,
azaz fiktív ellátás keretében
került sor, társadalombiztosítási
támogatással. Az ellenőrzés
megállapításaival kapcsolatban
Dr. Keszthelyi István
Dr. Keszhelyi István és a kórház
nem kívánt élni, az ellenőrzés
megállapításait elfogadta. A
NEAK a jogosulatlanul kiutalt tb
támogatás 150%-ának
megtérítéséről a fizetési
felszólítást küldött az
intézménynek.

Dr. Bajnayné Kiss
Katalin Cseh Anett

Végrehajtott intézkedések az
SZSZBMK részéről

Megjegyzés

Az ellenőrzés során feltárt
szabálytalanság miatt
visszafizetendő összegről
fizetési felszólítást küldtünk
Dr. Keszthelyi István főorvos
részére.

-

A kórházi védőnő ellátóhelyén
szülészet/újszülöttt osztály
vonatkozásában a WHO kódex
csak részben érvényesül. Az
ellátó egységben nem találhatók
tápszerek, cumis üvegek,
tápszergyártó cégek reklámjai.
Az ellátó egységben valamennyi
szülőnő megkapja a PromoBox
babacsomagot, amely tartalmaz a A Promobox babacsomag
WHO kódex hatálya alá tartozó tartalma felülvizsgálatra
terméket. A csomagot a szülőnők került.
nem a védőnőtől kapják. A
szoptatás támogatása és védelme
érdekében javasolták a
PromoBox babacsomag
tartalmának felülvizsgálatát és a
WHO kódex hatálya alá tartozó
termék kivonását a csomagból,
esetleg a csomag osztás
gyakorlatának felülvizsgálatát.

2019.

SZSZBMK Mátészalkai
Kórház - Védőnő

2019.

Az ellenőrzés eredményéről
SZSZBMK Mátészalka Dr. Bajnayné Kiss
jegyzőkönyvet nem hagytak
Neurológiai és Stroke
Katalin, Szűcsné
nálunk, azt Nagy Géza ápolási
osztály
Pálinkás Erzsébet,
igazgató úr részére fogják
Krónikus osztály
Vigáné Vánczku Erika
megküldeni.

-

-

-

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

2019.06.18

2019.06.24
2019.06.27

2019.06.27

Ellenőrzést végző
személy

Dr. Türk Bernadett

Ellenőrzés tárgy

Aktív fekvőbeteg szakellátó
szolgáltatók körében az
intézeten belüli különböző
osztályokra, vagy telephelyre
történő áthelyezések
ellenőrzése

MEDi-Health Kft gyógyászati
segédeszköz gyártó és
Dr. Türk Bernadett Dr. forgalmazó által elszámolt
Kertész Ildikó
vényekre felírt gyógyászati
segédeszközök orvosszakmai
indokoltságának vizsgálata

Az egészségügyi szolgáltató
által alkalmazásban álló orvos
Dr. Türk Bernadett, Dr. által rendelt és tb. Támogatással
Kertész Ildikó
elszámolt gyógyászati
segédeszközre vonatkozó
panaszbejelentés kivizsgálása

Vizsgált időszak

2018.01.012018.12.31.

2019.10.262019.02.15.

2019.01.01- a
vizsgálat
időpontjáig

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

Ellenőrzéssel érintett
orvos

A hatóság
megállapításai/elrendelt
intézkedések

Végrehajtott intézkedések az
SZSZBMK részéről

Megjegyzés

SZSZBMK

Mátészalka:
Belgyógyászat,
Intenzív, Szülészetnőgyógyászat,
Újszülött, Sebészet,
Fül-orr-gége,
Sürgősségi osztály,
Gyermekellátás

Az ellenőrzéssel érintett
betegdokumentációt a
Finanszírozási osztályra kellett
beküldeni, mert ott került sor az
ellenőrzésre.

-

-

56 biztosított részére 64 db
gyógyászati segédszerzözt
tartalmazó 60 vény ellenőrzése
történt. 5 esetben nem tudtak
beutalót mutatni, 36 esetben a
beutaló nem a rendelésre szólt. 1
db ambuláns lap nem volt
aláírva, 3 biztosított esetében 11
Mozgásszervi
gyógyászati segédeszköz felírás
szakrendelés
nem felelt meg a jogszabályi
Fehérgyarmat,Traumatoló
Dr. Keszthelyi István követelményeknek. MIndhárom
giai szakrendelés
beteg úgy nyilatkozott, hogy a
Fehérgyarmat, Ortopédiai
rendelésen nem járt,
szakrendelés Mátészalka
betegvizsgálat nem történt.
Megállpítást nem, hogy fiktív
vizsgálatok keróltek a NEAK
felé lejelentésre. Az ellátások
150 %a visszavonásra kerül,
illetve a gyógyászati
segédeszközök ára is. 1181 757
Ft

Megtérítési eljárás
kezdeményezése Jogi Osztály
és Pénzügyi Osztály felé.
Megtérítés megtörtént.

-

Beteg feltételezése szerint
részére felírt, ténylegesen meg
nem kapott alsóvégtag
protéziseire vonakozó
adatkéréssel élt a NEAK felé. A
beteg rendelőben nem járt,
protézist nem kapott. Viszont az
Dr. Keszthelyi István
ambuláns lap szerint
dokumentált. A rendelkezésre
állo adatok szerint fiktív ellátás
keretében került sor tb.
támogatással rendelt gyse
felírásra. Szakció: 588508 ft 150
%-a

Megtérítési eljárás
kezdeményezése Jogi Osztály
és Pénzügyi Osztály felé.
Megtérítés megtörtént.

-

Mozgásszervi
szakrendelés
Fehérgyarmat

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

2019.06.25

2019.07.30

Ellenőrzést végző
személy

Ellenőrzés tárgy

Fekvőbeteg ellátó intézmény
osztályának gyógyszerelési
Hadobásné Kiss Hedvig tevékenységének
ápolásszakfelügyeleti
ellenőrzése

Hadobásné Kiss Hedvig

Gyógyszerelési tevékenység
ellenőrzése

2019.07.17

Ápolás szakfelügyeleti
Hadobásné Kiss Hedvig ellenőrzés (Gyógyszerelés
folyamatának ellenőrzése)

2019.07.17

Ápolás szakfelügyeleti
Hadobásné Kiss Hedvig ellenőrzés (Gyógyszerelés
folyamatának ellenőrzése)

2019.07.17

2019.07.17

2019.07.29

Ápolás szakfelügyeleti
Hadobásné Kiss Hedvig ellenőrzés (Gyógyszerelés
folyamatának ellenőrzése)

Ápolás szakfelügyeleti
Hadobásné Kiss Hedvig ellenőrzés (Gyógyszerelés
folyamatának ellenőrzése)

Szolomájer Zsuzsa
Ékes Gyula

Interreg V-A RomániaMagyarország Együttműködési
Program
ROHU245

Vizsgált időszak

2019.év

2019.

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

JAOK Ideggyógyászat

Dr Diószeghy Péter

A hatóság
megállapításai/elrendelt
intézkedések

Végrehajtott intézkedések az
SZSZBMK részéről

Szinonima táblázat elkészült
intézményi szinten. A
Gyógyszerszoba kialakítása egy gyógyszer szoba új helyre
komfortosabb helyen. Pontos
költözött ahol biztosítva lett a
szakmai dokumentáció vezetés. természetes megvilágítás,
Intravénás inj. felhatalmazó level szellőzés és a kézmosási
az ápolóknak. Szinonima
lehetőség. Vénás megbízó
táblázat bevezetése.
levelek még nem kerültek
kiadásra.

Megjegyzés

-

Helyszini bejárás alatt (Krónikus
O. Vn) szóbeli észrevétel nem
született, csak helyesbítő javaslat
Belgyógyászati Krónikus
volt. Megtekintésre került:
Gyimesi Gábor Koncz
osztály
gyógyszerszoba/kezelő,
Tünde
Vásárosnamény
betegszoba, beteg inf.
tevékenység során. 3 db. lezárt,
másolt betegdokumentáció
elvitelre került.

-

-

Az ellenőrzés során nem
megfelelőséget nem találtak. 3db
lezárt ápolási dokumentáció és
Balsáné Berta Erzsébet
lázlap másolatát a Megyei
Vezető Ápolónak ellenőrzés
céljából átadtunk.

-

-

2019. 07. hó

JAOK Ápolási osztály

2019.01.012019.07.16.

Krónikus Belgyógyászat III-IV.Belgyógyászati
Részleg

2019.01.012019.07.16.

Ellenőrzéssel érintett
orvos

I.Belgyógyászat krónikus
részleg

dr. Gál Zsolt, dr.
Köszegi Zsolt

Az ellenőrzés során nem
megfelelőséget nem találtak.3db
lezárt ápolási dokumentáció és
lázlap másolatát a Megyei
Vezető Ápolónak ellenőrzés
céljából átadtunk

Az ellenőrzés során szóban
említett javaslatokat
végrehajtottuk. Gyógyszeres
szekrények átrendezése,
átcímkézése.

-

Dr. Szegedi László

Az ellenőrzés során nem
megfelelőséget nem találtak.3db
lezárt ápolási dokumentáció és
lázlap másolatát a Megyei
Vezető Ápolónak ellenőrzés
céljából átadtunk.

Az ellenőrzés során szóban
említett javaslatokat
végrehajtottuk. Gyógyszeres
szekrények átrendezése,
átcímkézése.

-

Az ellenőrzés során nem
megfelelőséget nem találtak. 3db
lezárt ápolási dokumentáció és
lázlap másolatát a Megyei
Vezető Ápolónak ellenőrzés
céljából átadtunk.

Az ellenőrzés során szóban
említett javaslatokat
végrehajtottuk. Gyógyszeres
szekrények átrendezése,
átcímkézése.

-

2019.01.012019.07.16.

Krónikus Belgyógyászat
és Geriátria osztály

Dr. Sáhy Árpád

2018.09.012019.05.31.

Fejlesztési Igazgatóság

nem releváns

A hitelesítési nyilatkozat
kiállítható

-

-

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

2019.07.08

2019.07.08

2019.07.08

2019.07.08

2019.07.08

2019.07.08

Ellenőrzést végző
személy

Takács Zoltánné

Takács Zoltánné

Takács Zoltánné

Takács Zoltánné

Takács Zoltánné

Takács Zoltánné

Ellenőrzés tárgy

Eseti kutatási engedélyes
rendészeti ellenőrzése

Eseti kutatási engedélyes
rendészeti ellenőrzése

Eseti kutatási engedélyes
rendészeti ellenőrzése

Eseti kutatási engedélyes
rendészeti ellenőrzése

Eseti kutatási engedélyes
rendészeti ellenőrzése

Eseti kutatási engedélyes
rendészeti ellenőrzése

Vizsgált időszak

2019.07.08

2019.07.08

2019.07.08

2019.07.08

2019.07.08

2019.07.08

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

Ellenőrzéssel érintett
orvos

A hatóság
megállapításai/elrendelt
intézkedések

Végrehajtott intézkedések az
SZSZBMK részéről

Megjegyzés

Fül-Orr-Gége Osztály JAOK Intézeti
Gyógyszertár

Vizsgálatvezető nyilatkozott,
hogy a EEKH:
Dr. Fülöp Imre,
50658/2014/KAB. Protokoll
Dr.Őszéné Dr. Gajdos
szám: AM-101-CL-12-02 számú
Anikó
vizsgálat befejeződött, készlet
nem keletkezett.

-

-

Fül-Orr-Gége Osztály JAOK Intézeti
Gyógyszertár

Vizsgálatvezető nyilatkozott,
hogy a EEKH:
41796/2014/KAB. Protokoll
Dr. Fülöp Imre,
szám: AM-101-CL-12-02 számú
Dr.Őszéné Dr. Gajdos
vizsgálat befejeződött, a fel nem
Anikó
használt, lejárt és üres
készítmények visszárúzása
megtörtént a feladóhoz.

-

-

Fül-Orr-Gége Osztály JAOK Intézeti
Gyógyszertár

Vizsgálatvezető nyilatkozott,
hogy a EEKH:
Dr. Fülöp Imre,
50657/2014/KAB. Protokoll
Dr.Őszéné Dr. Gajdos
szám: AM-101-CL-12-04 számú
Anikó
vizsgálat befejeződött, készlet
nem keletkezett.

-

-

Fül-Orr-Gége Osztály JAOK Intézeti
Gyógyszertár

Vizsgálatvezető nyilatkozott,
hogy a EEKH:
41797/2014/KAB. Protokoll
Dr. Fülöp Imre,
szám: AM-101-CL-12-04 számú
Dr.Őszéné Dr. Gajdos
vizsgálat befejeződött, a fel nem
Anikó
használt, lejárt és üres
készítmények visszárúzása
megtörtént a feladóhoz.

-

-

Neurológiai Osztály JAOK Intézeti
Gyógyszertár

Vizsgálatvezető nyilatkozott,
hogy a EEKH:
41445/2014/KAB. Protokoll
Dr. Diószeghy Péter,
szám: P262-401 számú vizsgálat
Dr.Őszéné Dr. Gajdos
befejeződött, beszerzés nem
Anikó
történt, a vizsgálatban az
engedélyes nem vesz részt, és a
jövőben sem kíván részt venni.

-

-

Neurológiai Osztály JAOK Intézeti
Gyógyszertár

Vizsgálatvezető nyilatkozott,
hogy a EEKH:
42180/2014/KAB. Protokoll
Dr. Diószeghy Péter,
szám: P262-402. számú vizsgálat
Dr.Őszéné Dr. Gajdos
befejeződött, beszerzés nem
Anikó
történt, a vizsgálatban az
engedélyes nem vesz részt, és a
jövőben sem kíván részt venni.

-

-

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

Ellenőrzést végző
személy

2019.07.08

Takács Zoltánné

2019.07.112019.07.16.

Dr. Pokol Zita
Dr.
Csavajda-Ujj Anikó

2019.08.06

2019.08.06

Ellenőrzés tárgy

Vizsgált időszak

Ellenőrzéssel érintett
orvos

Vizsgálatvezető nyilatkozott,
hogy a EEKH:
42708/2014/KAB. Protokoll
Dr. Kancsev
szám: F17464 GE201 számú
Alexander, Dr.Őszéné vizsgálat befejeződött, a fel nem
Dr. Gajdos Anikó
használt, lejárt és üres
készítmények visszárúzása
megtörtént a feladóhoz, készlet
nincs.

Eseti kutatási engedélyes
rendészeti ellenőrzése

2019.07.08

Pszichiátriai Osztály JAOK Intézeti
Gyógyszertár

külfödi államplgár sürgősségi
ellátásának ellenőrzése az
ellátás költség megtérítésnek
megállapításához

2019.01.012019.01.07.

Infectológia Osztály Nyh.
Gyermek részleg

Dr. Pokol Zita
Dr.
Csavajda-Ujj Anikó

külfödi államplgár sürgősségi
ellátásának ellenőrzése az
ellátás költség megtérítésnek
megállapításához

Dr. Pokol Zita
Dr.
Csavajda-Ujj Anikó

külfödi államplgár sürgősségi
ellátásának ellenőrzése az
ellátás költség megtérítésnek
megállapításához

2019.02.27

2019.02.252019.03.05.

A hatóság
megállapításai/elrendelt
intézkedések

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

Szülészet -Nőgyógyászat
Msz

Traumatológiai Osztály
Msz.

Végrehajtott intézkedések az
SZSZBMK részéről

Megjegyzés

-

-

-

Balogh Fatima ellátása sürgős
ellátásnak minősül.

-

-

-

Rincon Serrano Monica ellátása:
a beteg időközben átutalással
kiegyenlítette az ellátás
költségét. Tekintettel arra, hogy
az ellátás költsége más forrásból
kiegyenlítésre került. Megtérítés
nem állapítható meg.

-

-

-

Ardelean Zoltán ellátása: a
dokumentációs alapján a beteg
ellátása nem felel meg az
52/2006 EÜM rendelet szerinti
sürgős ellátásnak.

Osztály tájékoztatása,
jegyzőkönyv továbbítása

-

137 TAJ számhoz tartozó
áthelyezés került ellenőrzésre.
Ezeknek az ellátásoknak a
további sors mezője javításra
került 2-belső áthelyezésre

A jegyzőkönyvben foglaltakat
nem fogadjuk el, észrevételt
kívánunk tenni.

-

2019.06.182019.08.26.

Dr. Pokol Zita
Dr.
Csavajda-Ujj Anikó

EÜM által elrendelt, belső
áthelyezések ellenőrzése

2018.01.012018.12.31

Áthelyezéssel érintett
összes fekvő egység

-

2019.08.09

Csaby Sándor
Brandenburg Sándor

Pihenőházak Épületenergetikai
Fejlesztése az SZSZBMK
Fehérgyarmati telephelyén KEHOP-5.2.10-16-2017-00160

2018.08.012019.04.30.

Fejlesztési Igazgatóság

n.é.

2019.07.242019.08.13.

Hegedűs Sándorné

Vényduplikáció vizsgálat

2019.07.12

Smaragd Gyógyszertár

Dr.Tóth András Tamás

2019.08.22

Hegedűs Sánsorné

Felírási, kiadási igazolás bekérése

2019.08.15

Smaragd Gyógyszertár

Dr.Tóth András Tamás Beküldve.

Projekt rendben

-

-

Negatív korrekció, a Smaragd
nem rendelkezik a vénnyel.

-

-

-

-

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

2019.08.27

2019.09.11

2019.09.11

2019.09.11

2019.09.02

Ellenőrzést végző
személy

Ellenőrzés tárgy

Hadobásné Kiss Hedvig Ápolás szakfelügyeleti látogatás

Balázsi Ildikó

Balázsi Ildikó

A kórházivédőnő szoptatást
támogató környezetének
szakfelügyeleti vizsgálata

A kórházivédőnő szoptatást
támogató környezetének
szakfelügyeleti vizsgálata

Vizsgált időszak

2019. augusztus

2019.év

2019.év

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

I. Pszichiátria, II.
pszichiátria,
Addiktológia,
Pszichiátriai
Rehabilitációs Osztály

Gyermekosztály Újszülött

Gyermekosztály Újszülött

Ellenőrzéssel érintett
orvos

A hatóság
megállapításai/elrendelt
intézkedések

Dr. Erdélyi Ágnes

A betegekkel való bánásmód
szakma szabályai szerint
zajlottak. A gyógyszeres
nővérek, valamint a gyógyszeres
helyiségeket megfelelőnek
tartottam. Az ápolás minősége
megfelelő volt. A beteg
közvetlen környezete rendezett
és tiszta volt. Az Addiktológiai
Osztály költözés utáni állapotban
volt, amivel célirányosan és
összeszedetten haladnak. A
betegek elégedettek, nem
panaszkodnak, elfogadják a
költözés tényét. A holisztikus
betegellátás, és az osztály
működőképessége, illetve
személyi és a tárgyi feltételek
biztosítottak. Az ápolás
minősége nem változott a
költözés folyamata alatt sem.

Végrehajtott intézkedések az
SZSZBMK részéről

A hatóság által javasolt
takarítás felülvizsgálata
érdekében ellenőrzés
ütemezésének előkészítése a
telephelyi takarítási
csoportvezetővel.

Megjegyzés

Ütemterv előkészítése
folyamatban
(2019.09.05.)

Dr.Dicső Ferenc
Fabók Szilvia

A kórházi védőnői munkaköri
leírás áttekintése megtörtént. A
kórházi védőnői feladatokról a
szülészeti és újszülött ellátás
szakmai protokoll szerint.
Intézkedési javaslat nincs.

-

-

Dr.Dicső Ferenc
Pataki Éva

A kórházi védőnői munkaköri
leírás áttekintése megtörtént. A
kórházi védőnői feladatokról a
szülészeti és újszülött ellátás
szakmai protokoll szerint.
Intézkedési javaslat nincs

-

-

-

-

-

-

Balázsi Ildikó

A kórházivédőnő szoptatást
támogató környezetének
szakfelügyeleti vizsgálata

2019.év

Gyermekosztály Újszülött

Dr.Dicső Ferenc
Sebők Csilla

A kórházi védőnői munkaköri
leírás áttekintése megtörtént. A
kórházi védőnői feladatokról a
szülészeti és újszülött ellátás
szakmai protokoll szerint.
Intézkedési javaslat nincs.

Suga János

Vastagbélszűrés elnevezésű
szervezeti egység szakmai
minimumfeltételeknek való
megfelelés vizsgálata

2019.09.02

Vastagbélszűrés

-

személyi és tárgyi feltételeknek
megfelel

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja
2019.09.09

Ellenőrzést végző
személy

Vizsgált időszak

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

Ellenőrzéssel érintett
orvos

Dr. Pokol Zita
Dr. Külföldi állampolgár sürgősségi
Csavajda-Ujj Anikó
ellátása-Fogarasi Ernestin

2019.05.192019.06.14.

SBC, AITO, III.
Belgyógyászat

-

Ellenőrzés tárgy

A hatóság
megállapításai/elrendelt
intézkedések

Végrehajtott intézkedések az
SZSZBMK részéről

Megjegyzés

Sürgős szükség körébe tartozó
ellátásnak minősül.

-

-

2019.09.09

Dr. Pokol Zita Dr.
Csavajda-Ujj Anikó

Külföldi állampolgár sürgősségi
ellátása-Burcsa Mindra

2019.05.122019.05.13.

MSZ AITO

-

Sürgős szükség körébe tartozó
ellátásnak minősül.

-

-

2019.09.09

Dr. Pokol Zita Dr.
Csavajda-Ujj Anikó

Külföldi állampolgár sürgősségi
ellátása-Deme Zoltán

2019.03.212019.03.25.

Sebészeti O Fgy

-

Sürgős szükség körébe tartozó
ellátásnak minősül.

-

-

2019.09.11.

Takács Zoltánné

2019

Mátészalka Intézeti
gyógyszertár

Simainé Dr. Oláh Judit Kifogást nem emeltek.

-

-

2019.09.11.

Takács Zoltánné

2019

Fehérgyarmat Intézeti
gyógyszertár

Simainé Dr. Oláh Judit Kifogást nem emeltek.

-

-

-

-

Negatív korrekció, a Topáz nem
rendelkezik a vénnyel.

-

-

Intézkedési javaslat nincs

-

-

-

-

2019.09.11

Takács Zoltánné

2019.09.10

Hegedűs Sándorné

2019.09.11

Balázsi Ildikó

2019.09.11

Takács Zoltánné

Fokozottan ellenőrzött szerek
kezelésének rendészeti
ellenőrzése
Fokozottan ellenőrzött szerek
kezelésének rendészeti
ellenőrzése

A gyógyszerkészlet egyezett.
Tárolóhely: erősfalú
Dr.Keresztély László fémszekrény. Kifogást nem
emelek. Nyilvántartás szabályos
és naprakész.

Fokozottan ellenőrzött szerek
kezelésének rendészeti
ellenőrzése

2018.09.012019.09.11.

Borostyán Gyógyszertár

Vényduplikáció vizsgálat

2019.09.03

Topáz Gyógyszertár

Dr.Székely Tamás
György

2019.év

Szülészet-Nőgyógyászat

Dr. Pap Károly

A kórházivédőnő szoptatást
támogató környezetének
szakfelügyeleti vizsgálata

Kábítószer prekurzor
kezelésének és a fokozottan
ellenőrzött szer kezelésének
rendészeti ellenőrzése

2019.

Az ellenőrzés során az előző
ellenőrzés óta eltelt időszak
effedrin és egyéb, fokozottan
ellenőrzött szerek felhasználását
vizsgálták. A kialakított
tárolóhely megfelel a 43/2005.
(X.15.) EüM r. 13. §-ában
SZSZBMK Mátészalka,
Simainé Dr. Oláh Judit foglaltaknak. A nyilvántartott
Intézet Gyógyszertár
készletet tételesen ellenőrizték
(megrendelő tömb, labornapló,
nyilvántartó karton).
Nyilvántartásuk szabályos és
naprakész. Rendészeti
szempontból kifogást nem
emeltek.

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

2019.09.23

2019.09.25

2019.09.25

Ellenőrzést végző
személy

Ellenőrzés tárgy

Szülészet-nőgyógyászati osztály
Dr. Kálmánné Tóth
MSZ szakmai
Mária
Suga János minimumfeltételeknek való
megfelelőségének vizsgálata

Suga János

Suga János

Addiktológiai Rehabilitációs
Osztály Nagykálló

Addiktológiai Szakrendelés II.
Nagykálló

Vizsgált időszak

2019.

2019. szeptember

2019. szeptember

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

SZSZBMK Mátészalka,
Szülészet-nőgyógyászat

Addiktológia

Járóbeteg ellátás

Ellenőrzéssel érintett
orvos

A hatóság
megállapításai/elrendelt
intézkedések

Végrehajtott intézkedések az
SZSZBMK részéről

Megjegyzés

Dr. Bajnayné Kiss
Katalin

A szakmai személyi és tárgyi
minimumfeltételeknek megfelel.
A szülészeti osztályon 4
kórterem található, ebből 1 db 6
ágyas, 2 db 5 ágyas, 1 db 2
ágyas. A szülőszobában a
műtőssegédet a Kp. Műtő
biztosítja. A Kp. Műtő épületen
belül, egy szinttel lejjebb, a
szülészeti osztály alatti szinten
található, ahol a császárműtétek
történnek. A Kp-i Műtő szintjén
található a KAITO is. A
laboratórium szintén épületen
belül található. Transzfúzióhoz a
laboratórium depójában
biztosított a csoportazonos vér.

-

-

Dr. Erdélyi Ágnes

A szolgáltató az Addiktológiai
Rehabilitációs Osztályt
Nyíregyháza Sóstói út 62. szám
alatti telephelyről Nagykálló,
Szabadság tér 13. szám alá
helyezte át. Az áthelyezéssel egy
időben kérte a 42 engedélyezett
rehabilitációs ágyból 12 ágy
szüneteltetését 2020.07.31-ig. A
szakmai minimum feltétel:
személyi, tárgyi feltételeknek
megfelelnek. A 9-.es számú
kórteremben a falazaton
nagyfokú ázás folyamatos
vizesedés látszik, jelenleg kb. 34 m2-en a falazat közvetlenül a
betegágyaknál található.

Dr. Erdélyi Ágnes

Addiktológiai Szakrendelés
Nyíregyháza, Sóstói út 62. szám
alatti telephelyről átköltöztetésre
került Nagykálló, Szabadság tér
13. szám alatti telephelyre.
Szakmai minimum feltételről
szóló 60/2003. ESZCSM
rendeletbe foglalt személyi és
tárgyi feltételeknek megfelelnek.

A falazat vizesedését
észleltük, a műszaki
igazgatóság felé jeleztük a
problémát. A műszaki
megoldási lehetőségek
felmérése folyamatban van.

-

-

-

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

2019.09.25

Ellenőrzést végző
személy

Suga János

2019.09.25

Suga János

2019.09.26

Hegedűs Sándorné

2019.09.30

Hegedűs Sándorné

2019.10.10

2019.10.10

2019.10.10

Ellenőrzés tárgy

Pszichológiai Szakrendelés II.
Nagykálló

Vizsgált időszak

2019. szeptember

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

Járóbeteg ellátás

Ellenőrzéssel érintett
orvos

A hatóság
megállapításai/elrendelt
intézkedések

Végrehajtott intézkedések az
SZSZBMK részéről

Megjegyzés

Dr. Erdélyi Ágnes

Pszichológiai Szakrendelés
Nyíregyháza, Sóstói út 62. szám
alatti telephelyről átköltöztetésre
került Nagykálló, Szabadság tér
13. szám alatti telephelyre.
Szakmai minimum feltételről
szóló 60/2003. ESZCSM
rendeletbe foglalt személyi és
tárgyi feltételeknek megfelelnek.

-

-

-

-

2019. szeptember

Járóbeteg ellátás

Dr. Erdélyi Ágnes

Alkohológiai Gondozó
Nyíregyháza, Sóstói út 62. szám
alatti telephelyről átköltöztetésre
került Nagykálló, Szabadság tér
13. szám alatti telephelyre.
Szakmai minimum feltételről
szóló 60/2003. ESZCSM
rendeletbe foglalt személyi és
tárgyi feltételeknek megfelelnek.

Vényduplikáció vizsgálat

2019.08.24

Topáz Gyógyszertár

Dr.Székely Tamás
György

Beküldve. A vény negatív
korrekcióra került.

-

-

Vényduplikáció vizsgálat

2019.09.03.
Storno 2019.09.10

Topáz Gyógyszertár

Dr.Székely Tamás
György

Beküldve. Stornózva.

-

-

n.é.

A projekt ellenőrzése alatt
mindent rendben találtak. A
projekt műszaki készültsége
100%. További intézkedés nem
szükséges.

-

-

Dr.Kuncsik Andrea

Minden szabályos, de a folyosón
is történik gyógyszertárolás
helyhiány miatt, ennek
megszűntetésére megoldás
szükséges.

-

-

Minden szabályos, de a folyosón
is történik gyógyszertárolás
Dr.Tóth András Tamás helyhiány miatt, ennek
megszűntetésére megoldás
szükséges.

-

-

Alkohológiai Gondozó
Nagykálló

Betegbiztonság növelését célzó
Tardi Marianna
Dr. fejlesztések az SZSZBMK-ban Szabóné Sós Judit
EFOP-2.2.18-17-2017-00037 helyszíni ellenőrzés

Dr.Juhászné Dr. Wachal Lakossági gyógyszerellátás
Zita
végzése

Dr.Juhászné Dr. Wachal Lakossági gyógyszerellátás
Zita
végzése

2017.10.10

2019.10.10

Fejlesztési Igazgatóság

Rubin Gyógyszertár

2019.10.10

Smaragd Gyógyszertár

2019.10.02

Hegedűs Sándorné

Vényduplikáció vizsgálat

2019.09.18

Topáz Gyógyszertár

Dr.Székely Tamás
György

Beküldve. A vény negatív
korrekcióra került.

-

-

2019.10.25

Hegedűs Sándorné

Vényduplikáció vizsgálat

2019.09.25

Topáz Gyógyszertár

Dr.Székely Tamás
György

Beküldve. A vény negatív
korrekcióra került.

-

-

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

2019.10.30

2019.10.22

2019.10.22

2019.10.22

2019.10.22

2019.10.22

2019.10.22

Ellenőrzést végző
személy

Ellenőrzés tárgy

Fekvőbeteg ellátó osztályok
gyógyszerelési
Hadobásné Kiss Hedvíg tevékenységének
ápoásszakfelügyeleti
ellenőrzése

Hadobásné Kiss Hedvig

Hadobásné Kiss Hedvig

Hadobásné Kiss Hedvig

Hadobásné Kiss Hedvig

Hadobásné Kiss Hedvig

Hadobásné Kiss Hedvig

Ápolás szakfelügyeleti
ellenőrzés- gyógyszerelés

Ápolás szakfelügyeleti
ellenőrzés- gyógyszerelés

Ápolás szakfelügyeleti
ellenőrzés- gyógyszerelés

Ápolás szakfelügyeleti
ellenőrzés- gyógyszerelés

Ápolás szakfelügyeleti
ellenőrzés- gyógyszerelés

Ápolás szakfelügyeleti
ellenőrzés- gyógyszerelés

Vizsgált időszak

2019.10.30

2019.

2019.

2019.

2019.

2019.

2019.

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

Ellenőrzéssel érintett
orvos

Seb.I.szakmacsoport

Sebészeti Osztály

Traumatológia és
kézsebészeti osztály

Ortopédia

Urológia

Szemészet

Jósa Med Hotel

A hatóság
megállapításai/elrendelt
intézkedések

-

Végrehajtott intézkedések az
SZSZBMK részéről

Megjegyzés

-

A helyszíni ellenőrzés
után a jegyzőkönyvet az
Ápolási Igazgatóság
kapja

Az elsődleges
gyógyszercsomagolás hulladék
elhelyezésének áttekintése
Dr. Tóth Lajos Barna
szükséges.Kitüzők viselése
hiányos,hulladékgyűjtők
feliratozása nem egységes.

Több ellenőrzés a
gyógyszereléssel
kapcsolatban vezető
ápoló,szakmacsoport vezető
részéről.Egységesíteni a
hulladékgyűjtők feliratozását.

Dr. Sztányi István

Az elsődleges
gyógyszercsomagolás hulladék
elhelyezésének áttekintése
szükséges.Kitüzők viselése
hiányos,hulladékgyűjtők
feliratozása nem egységes.

Több ellenőrzés a
gyógyszereléssel
kapcsolatban vezető
ápoló,szakmacsoport vezető
részéről.Egységesíteni a
hulladékgyűjtők feliratozását.

Dr. Farkas Csaba

Az elsődleges
gyógyszercsomagolás hulladék
elhelyezésének áttekintése
szükséges.Kitüzők viselése
hiányos,hulladékgyűjtők
feliratozása nem egységes.

Több ellenőrzés a
gyógyszereléssel
kapcsolatban vezető
ápoló,szakmacsoport vezető
részéről.Egységesíteni a
hulladékgyűjtők feliratozását.

Dr. Adányi József

Az elsődleges
gyógyszercsomagolás hulladék
elhelyezésének áttekintése
szükséges.Kitüzők viselése
hiányos,hulladékgyűjtők
feliratozása nem egységes.

Több ellenőrzés a
gyógyszereléssel
kapcsolatban vezető
ápoló,szakmacsoport vezető
részéről.Egységesíteni a
hulladékgyűjtők feliratozását.

Dr. Tsorbatzoglou
Alexis

Az elsődleges
gyógyszercsomagolás hulladék
elhelyezésének áttekintése
szükséges.Kitüzők viselése
hiányos,hulladékgyűjtők
feliratozása nem egységes.

Több ellenőrzés a
gyógyszereléssel
kapcsolatban vezető
ápoló,szakmacsoport vezető
részéről.Egységesíteni a
hulladékgyűjtők feliratozását.

Az elsődleges
gyógyszercsomagolás hulladék
elhelyezésének áttekintése
Dr. Tóth Lajos Barna
szükséges.Kitüzők viselése
hiányos,hulladékgyűjtők
feliratozása nem egységes.

Több ellenőrzés a
gyógyszereléssel
kapcsolatban vezető
ápoló,szakmacsoport vezető
részéről.Egységesíteni a
hulladékgyűjtők feliratozását.

-

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

2019.10.15

2019.11.18

2019.11.222019.11.27.

Ellenőrzést végző
személy

Ellenőrzés tárgy

Ápolásszakmai munkafolyamat
megtekintése, kiemelten a
gyógyszerszobák és
Hadobásné Kiss Hedvig gyógyszeres ápolók
munkájának ellenőrzése,
továbbá a betegellátás
rendezettsége, tisztasága.

Kutasi Rita Czomba
Gáborné

Tóth Anita
Borók
Mariann

töltő-ürítő medence 2019.évi
ellenőrzése

Rehabilitációs Ellenőrzés

Vizsgált időszak

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

2019.10.15

Jósa András
Oktatókórház
Belgyógyászati 1.
Szakmacsoport osztályai

2019. év

Szeptikus sebészeti és
mozgásszervi
rehabilitációs osztály,
Központi rehabilitációs
Egység, Rehabilitációs
medence

2018.11.012019.10.31.

Légzésrehabilitációs
Osztály

Ellenőrzéssel érintett
orvos

Jósa András
Oktatókórház
Belgyógyászati 1.
Szakmacsoport
osztályainak
osztályvezetői

Dr. Szilassy Géza

Dr Koncz Mária
Dr Szabó Péter Dr.
Paraicz Brigitta
Dr. Récsei Márta
Dr. Betóri Edina

A hatóság
megállapításai/elrendelt
intézkedések

Végrehajtott intézkedések az
SZSZBMK részéről

Megjegyzés

1.A betegeizoláció nem
megfelelő, protokoll
felülvizsgálata szükséges a
veszélyes hulladék tekintetében.
2.Az elsődleges
gyógyszercsomagolás (bliszter)
hulladék elhelyezésének
áttekintése szükséges, a jelenlegi
gyakorlat azt tükrözi, hogy a
kommunális hulladékba dobják.
3.Kitűzők viselése hiányos az
ápolók és takarítók esetében.
4.Munkaruha viselése nem
megfelelő az ápolók és takarítók
esetében.

1.A betegizoláció és
protokollja betartására,
betartatására ismételt
dokumentált ellenőrzések! A
protokoll módosítást nem
igényel, mert nem
szabályozható egységesen a
hulladéktárolás, tekintettel
arra, hogy nem minden
osztály rendelkezik külön
vizesblokkal, vagy előtérrel.
2.A bliszterek veszélyes
hulladék elkülönítése
megtörtént. 3.A kitűző viselés
betartására, betartatására
ismételt dokumentált
ellenőrzés! 4.A védőruha
használat betartására,
betartatására ismételt
dokumentált ellenőrzés!

-

A legutolsó vízminta
eredményen a Pseudomonas
aeruginosa 9/100 ml, a
megísmételt vízminta
(2019.11.11.)eredményét kérik
továbbítani.

2019.11.21-én Kutasi Rita
részére a vízminta eredménye
továbbítva.

-

A működési engedély végleges.
Személyi feltétel megfelelt. A
szakdolgozók adatai
megegyeznek a kinevezési
megbízási okmányokkal, a
végzettséget igazoló
Intézkedést nem igényelt.
dokumentumokkal, valamint a
ÁEEK honlapján található
nyilvántartással. Soltész Judit
gyógytornász esetében működési
nyílvántartás megújítása
folyamatban van.

-

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

2019.11.26

2019.11.06

Ellenőrzést végző
személy

Déri Zsolt

Kósa Bertalan

Ellenőrzés tárgy

Jósa A. Oktatókórház
valamennyi ionizációs
sugárzást kibocsájtó eszközö
sugaras tevékenységi engedélye

Gyógyfürdő vízvizsgálati
eredményével kapcsolatos
helyszíni ellenőrzés

Vizsgált időszak

2019. év

2019.11. hó

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

Ellenőrzéssel érintett
orvos

JAOK, Radiológiai
Osztály, Onkoradiológia,
Endoscopos labor, Izotóp
diagn., Bel.III, Központi
Ellenőrzött osztályok
műtő, Nőgyógyászat,
osztályvezető
Szájseb. Röntgen,
főorvosai
Urológia ESWL,
Pulmonológia
Bronchoscopos labor,
Tüdőszűrő állomás Víz u.

Gyógyfürdő FGY

Gyimesi Gábor

A hatóság
megállapításai/elrendelt
intézkedések

Radiológia: jelenleg folyamatban
van digitális rtg beüzemelése,
ezzel egyidőben készülék
leszerelése- bejelentési
kötelezettség OAH felé,
Központi műtőben lévő
képerősítők gyári számainak
ellenőrzése, Pulmonológiáról
selejtezett röntgen készülék
leszerelésének bejelentése,
Szájsebészet új engedélyt kérni,
a jelenleg is használatban lévő
fogászati rtg berendezésre nem
vonatkozik a 2018-ban kiadott
engedély

Végrehajtott intézkedések az
SZSZBMK részéről

A hiányosságokat az
érintettekkel való
megbeszélést követően
pótoljuk.

Sekusept Aktív
eszközfertőtlenítővel a
rendszer tisztítását a Műszaki
osztály végezte. A következő
hétvégén a kút és a
gáztalanító fertőtlenítése
megtörtént.2019.11.14-én az
ÁNTSZ felügyelője
Népegészségügyi Főosztály
szemrevételezést tartott,
megrendelésére a Gyógyfürdő
mindent rendben talált, és
medencéjéből 2019.10.07-én
11.18-án ismétenten
hatósági mintavétel történt. A
vízmintavételést végzett.
fürdővíz vizsgálati jelentés
Majd később ismételten jelzés
alapján coccus-szám
érkezett a víz opálossá
tekintetében türhető,
válásáról. A megbeszélés
pszeudomonas aureginosa szám
alapján kiderült, hogy a
tekintetében kifogásolt a
sterimob hosszú idő óta nem
fürdővíz. A vizsgálati eredményt
üzemel és a medencetér
a Főosztály 2019.10.21-én kapta
lefolyó aknájában a marad a
meg.
használt víz. Ezért
folyamatosan mosatjuk a töltőürítő rendszert saját
vízforgatással, de az állandó
pangás miatt nem elegendő.
Jelenleg a medence
leengedése és takarítása
naponta egyszer történik.

Megjegyzés

-

-

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

2019.11.12

2019.11.222019.11.27.

2019.11.13

Ellenőrzést végző
személy

Ellenőrzés tárgy

Clostridium difficile fertőzések
ellenőrzése 2018. évben
Dr. Balogh Irén Szabóné
jelentett, kiválasztott 2 CDI eset
Földi Ildikó
vizsgálata, infekciókontroll
tevékenység ellenőrzése

Borók Marianna

Rehabilitációs ellátások
személyi feltételeinek
ellenőrzése

Takács Zoltánné

Fokozottan ellenőrzött szerek
kezelésének rendészeti
ellenőrzése

Vizsgált időszak

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

2018.

Sebészeti osztály,
Belgyógyászati osztály
Fehérgyarmat

2018.11.012019.12.31.

2019.05.142019.11.13.

Rehabilitációs Osztály

JAOK Intézeti
Gyógyszertár

A hatóság
Végrehajtott intézkedések az
megállapításai/elrendelt
SZSZBMK részéről
intézkedések
A helyszíni vizsgálat során a
hiányzó adatok, információk
bemutatásra kerültek.
Infekciókontroll kapcsolattartók
az osztályok kinevezésre
kerültek. Egyéni
kockázatértékelés folyamatos,
betegdokumentációban
megtalálható. Új módszertan
szerinti oktatások az osztályokon
Dr. Varga Éva Károlyi
megtörténnek. Havonta IK
Kálmánné Kokas
megbeszélések vannak. Az
Evelin
ellenőrzéssel érintett Sebészeti
és Belgyógyászati osztályon a
kézhigiénés tárgyi feltételek
javultak, a kézfertőtlenítő szerek
biztosítottak.
Ellenőrzéssel érintett
orvos

Dr. Keszhelyi István

2019.11.27-i helyszíni
jegyzőkönyvben foglaltak szerint
Ellenőrzésre került
Rehab.Kp.Vn., Rehab.Kp. Fgy és
Rehab.Kp. Kardiológia
szervezeti egységek.A
szakorvosok és és szakdolgozók
adatai megegyeznek a helyszínen
ellenőrzött kinevezési
okmányokkal. A működési
nyilvántartás szakképzettségre
Telephelyi szinten
vonatkozó érvényessége 4
intézkedést nem igényel.
dolgozó esetében lejárt,
megújítása folyamatban van. A
működési nyilvántartás
érvényessége egyes dolgozóknál
2019-ben és 2020. évben lejár,
ezért felhívták a figyelmet a
megújításra.

A gyógyszerkészlet egyezett.
Tárolóhely: erősfalú
Dr.Őszéné Dr. Gajdos
fémszekrény. Kifogást nem
Anikó
emelek. Nyilvántartás szabályos
és naprakész.

-

Megjegyzés

-

-

-

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

Ellenőrzést végző
személy

Ellenőrzés tárgy

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

Kábítószer prekurzor
kezelésének rendészeti
ellenőrzése

2019.05.142019.11.13.

JAOK Intézeti
Gyógyszertár

Korrekció szolgáltató kérésére

2019.11.04

Smaragd Gyógyszertár

2019.11.13

Takács Zoltánné

2019.11.21

Hegedűs Sándorné

2019.11.19

Dr. Sebők Tünde

Táppénz ellenőrzés

2019.11.19

Dr. Sebők Tünde

2019.11.19

Dr. Sebők Tünde

2019.11.07

Vizsgált időszak

Ellenőrzéssel érintett
orvos

A hatóság
megállapításai/elrendelt
intézkedések

A gyógyszerkészlet egyezett.
Tárolóhely: erősfalú
Dr.Őszéné Dr. Gajdos
fémszekrény. Kifogást nem
Anikó
emelek. Nyilvántartás szabályos
és naprakész.

Végrehajtott intézkedések az
SZSZBMK részéről

Megjegyzés

-

-

Dr.Tóth András Tamás

Beküldve. A vény korrekcióra
került.

-

-

2019. 04. 25-2019.
Megyei Tüdőgondozó II.
11. 19.

Dr. Fráter Rozália

Mindent rendben találtak.
Intézkedésre nem volt szükség

-

-

Táppénz ellenőrzés

2020. 04. 25-2019.
Megyei Tüdőgondozó IV.
11. 19.

Dr. Kerényi Ildikó

Mindent rendben találtak.
Intézkedésre nem volt szükség

-

-

Táppénz ellenőrzés

2021. 04. 25-2019.
Megyei Tüdőgondozó I.
11. 19.

Dr. Obbágy Veronika

Mindent rendben találtak.
Intézkedésre nem volt szükség

-

-

Clostridium Difficile okozta
fertőzések ellenőrzése: A
hatóság áttekintette a 3
bejelentett eset és a pozitív
eredményű utolsó 4 beteg
dokumentációját. Nem állt
rendelkezésre néhány beteg
mikrobiológiai vizsg. eredménye
és egyéb információ az
esetminősítésre. Megállapítás: 1
betegnél az esetminősítés, 2
beteg esetén pedig a fertőzés
eredete nem megfelelően került
meghatározásra. A pozitív
mikrobiológiai vizsg.
erdménnyel rendelkező betegek
közül kiválasztott 4 beteg
bejelentésére az esetdefiníció
szerint került sor.

-

-

A jelentett Clostridium difficile
okozta fertőzések helyszíni
validációs vizsgálata,
Dr. Balogh Irén Szabóné
infekciókontroll tevékenység
Földi Ildikó
NNK által meghatározott
szempontrendszer szerinti
ellenőrzés

2019.

SZSZBMK Mátészalka,
Higiéniai Szolgálat,
Belgyógyászati osztály,
Sebészeti osztály

Dr. Bajnayné Kiss
Katalin, dr. Ráday
János

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

Ellenőrzést végző
személy

Ellenőrzés tárgy

2019.11.07

A jelentett Clostridium difficile
okozta fertőzések helyszíni
validációs vizsgálata,
Dr. Balogh Irén Szabóné
infekciókontroll tevékenység
Földi Ildikó
NNK által meghatározott
szempontrendszer szerinti
ellenőrzés

2019.11.13

Takács Zoltánné Dr Kábítószer-rendészeti
Őszéné Dr Gajdos Anikó ellenőrzés

2019.11.13

Az intézmény ápolás szakmai
munkafolyamatának a
megtekintése, gyógyszerszobák,
Hadobásné Kiss Hedvig gyógyszeres nővérek munkájára
ill. a betegellátás környezetének
rendezettségére és
tisztaságának ellenőrzése

2019.11.14

Takács Zoltánné Dr.
Őszéné
Dr. Gajdos
Anikó

Kábítószer-rendészeti
ellenőrzés

A hatóság
megállapításai/elrendelt
intézkedések
Az infekciókontroll
megállapítások: Az új
módszertani levelek adaptálása
még nem történt meg, várhatóan
intézményi szinten kerülnek
bevezetésre. Az egyéni kockázat
felmérő lapokat betegfelvételkor
az adminisztrátor kinyomtatja és
a betegdokumentációhoz
csatolja. Intézményen belül
osztályonkét változik: A Belgy.
O-on nem meghatározott, hogy
kinek a feladata. A Sebészeti Oon a lázlap mellékletét képezi,
így folyamatos követésére és
változtatására lehetőség van. A
kockázatértékelés módosítása,
véglegesítése a kezelőorvos
kompetencia. Az
infekciókontroll felelős ov. ápoló
feladata ellenőrizni az egyéni
kockázatértékelő lap meglétét,
folyamatos vezetését. A
megtekintett osztályokon a
kézfertőtlenítés tárgyi
feltételeiben jelentős változás
történt a pályázati
lehetőségeknek köszönhetően. A
betegellátási pontokon (ágy
mellett) nem mindenhol
biztosított a kézfertőtlenítés.
Zsebben hordozható
fertőtlenítőszert a Belgyógy. Oon 1 alkalommal osztottak ki, a
Sebészeten nem használnak. A
látogatói belépési pontokon
mindkét osztályon biztosított a
kézfertőtlenítés lehetősége és

Vizsgált időszak

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

Ellenőrzéssel érintett
orvos

2019.

SZSZBMK Mátészalka,
Higiéniai Szolgálat,
Belgyógyászati osztály,
Sebészeti osztály

Dr. Bajnayné Kiss
Katalin, dr. Ráday
János

2019. II. félév

Fül-Orr-Gégészet

Dr Éltető Csaba
Levente

Szabályos,naprakész

Dr. Dicső Ferenc

Kiemelt hiba: a tiszta és a
szennyes védőpapucsok
elhelyezése a bejáratoknál másKérésnek megfelelően
más oldalt legyenek.A
megtörtént a védőpapucsok
gyógyszeres szobák rendezettek,
bejárati elhelyezése
a gyógyszeres nővérek
munkájában nem
megfelelősséget nem talált.

-

Dr. Sztányi István

A kábitószer készlet egyeztetett,
szabályos és
naprakész.Rendészeti
szempontból nincs kifogás.

-

2019.év

Gyermekosztály részlegei

2019

Traumatológiai és
Kézsebészeti Osztály

Végrehajtott intézkedések az
SZSZBMK részéről

Megjegyzés

Az új módszertani levelek
adaptálása intézményi szinten
fog megtörténni, egyéb
intézkedés nem szükséges

-

-

-

-

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

Ellenőrzést végző
személy

2019.11.14

Takács Zoltánné Dr.
Őszéné
Dr. Gajdos
Anikó

2019.11.14

A hatóság
Végrehajtott intézkedések az
megállapításai/elrendelt
SZSZBMK részéről
intézkedések
A kábitószer készlet egyeztetett,
szabályos és
naprakész.Rendészeti
szempontból nincs kifogás.

Vizsgált időszak

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

Ellenőrzéssel érintett
orvos

Kábítószer-rendészeti
ellenőrzés

2019

AITO/Sebészet

Dr. Szűcs Attila

Takács Zoltánné Dr.
Őszéné
Dr. Gajdos
Anikó

Kábítószer-rendészeti
ellenőrzés

2019

AITO/Belgyógyászat

Dr. Szláma József

A kábitószer készlet egyeztetett,
szabályos és
naprakész.Rendészeti
szempontból nincs kifogás.

-

-

2019.11.14

Takács Zoltánné Dr.
Őszéné
Dr. Gajdos
Anikó

Kábítószer-rendészeti
ellenőrzés

Dr. Nagy Sándor

A kábitószer készlet egyeztetett,
szabályos és
naprakész.Rendészeti
szempontból nincs kifogás.

-

-

2019.11.14

Takács Zoltánné Dr.
Őszéné
Dr. Gajdos
Anikó

Kábítószer-rendészeti
ellenőrzés

Dr. Adányi József

A kábitószer készlet egyeztetett,
szabályos és
naprakész.Rendészeti
szempontból nincs kifogás.

-

-

2019.11.21

2019.12.12

Dr.Balogh Irén

Hadobásné Kiss Hedvig

Ellenőrzés tárgy

Kockázatbecslés,Higiénés vizit

Ápolásszakfelügyeleti
ellenőrzés

2019

2019

2019.10.012019.11.30.

2019. 12. hó

Posztoperatív őrző

Urológia

Sebészeti Osztály

Nyírbátori Szakrendelő

A kockázatértékelés nem volt
minden betegnél megfelelő,csak Ápolás
Dr. Tóth Lajos Barna 1 alkalommal történt.Az
igazgatóságnak,Műszaki
elkülönítő krt-ben nincs külön
IgaZGtóság felé jelzés történt
zuhanyzó helyiség.

Gyimesi Gábor Dr.
Szabóné Oláh
Zsuzsanna

Az ellenőrzés során kiemelendő
hibák: A Nappali ellátás falainak
tisztaság kifogásolható, kérte az
azonnali tisztítófestés. A
padozatok szennyezettek voltak,
kérte a legalább heti kétszerigépi
takarítást. A gyógyszeres
szekrények rendezettek, nem
megfelelőség nem volt. A
Tisztító festés megigényelve.
szakrendelők felé a telephelyi
Takarítás megigényelve,
ápolási igazgatók dokumentált
kapacítás függvényében
ellenőrzései gyakoribbak
biztosítva.
legyene. Felhívta a figyelmet a
takarítás minőségének
emelésére, valamint a takarítás
ellenőrzésére az intézmény egész
területén.

Megjegyzés

-

-

-

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

2019.12.13

2019.12.16

Ellenőrzést végző
személy

Bothné Murguly Klára

Hadobásné Kiss Hedvig

Ellenőrzés tárgy

Foglalkozás-egészségügyi
szolgáltató ápolásszakfelügyeleti ellenőrzése

Ápolásszakfelügyeleti
ellenőrzés

Vizsgált időszak

2019. 12. hó

2019. 12. hó

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

Foglalkozás-egészségügyi
szakrendelés,
Fehérgyarmat

FehérgyarmatVásárosnamény telephely

Ellenőrzéssel érintett
orvos

A hatóság
megállapításai/elrendelt
intézkedések

Végrehajtott intézkedések az
SZSZBMK részéről

Megjegyzés

Gyimesi Gábor Dr.
Katona Sándor
Horváth Elemérné

A fogl.eü. alapellátás az
intézmény saját rendelő
helyiségében történik. a személyi
feltételt a szolgáltató biztosítja.
A tárgyi feltételek egy része a
rendelőben rendelkezésre áll, a
sürgősségi ellátást a reanimációs
team központilag bizosítja. A
papír alapú dokumentáció
bemutatásra került. A vezetett
dokumentáció áttekinthető,
pontosan vezetett. Jogszabályi
hiányosságot az ellenőrzés során
nem talált. Személyi feltételek:
Dr. Katona Sándor rendelkezik
az ÁNTSZ határozattall, mely
szerint főfoglalkozáső
üzemorvosként dolgozott,
nyugdíjkorhatáron túl van, így a
szakvizsgát nem köteles tenni.

-

-

Gyimesi Gábor

Műkörmök használata nem
megengedett! A gyógyszeres
szobák rendezettek, a
gyógyszeres nővérek
munkájában nem megfelelőséget
nem talált. Kérte az
osztályvezető ápolók és
szakmacsoport vezető ápolók,
telephelyi ápolási igazgatók
dokumentált ellenőrzéseinek
gyakoriságát. A takarítási
munkatársak nyolc órában
dolgoznak, ami nagymértékben
befolyásolja a takarítás
megfelelőségét. Felhívta a
figyelmet a takarítás
minőségének emelésére,
valamint kérte a takarítás
folyamatának kivitelezésének
ellenőrzését az intézmény egész
területén.

Nem szükséges. Műköröm
általános megjegyzés,
ellenőrzés során szakdolgozó,
takarító általános higiénés
állapota rendben volt.

-

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

Ellenőrzéssel érintett
orvos

A hatóság
megállapításai/elrendelt
intézkedések

Végrehajtott intézkedések az
SZSZBMK részéről

Megjegyzés

Dr.Kuncsik Andrea

A gyógyszerkészlet egyezett.
Tárolóhely: erősfalú
fémszekrény. Kifogást nem
emelek. Nyilvántartás szabályos
és naprakész.

-

-

Smaragd Gyógyszertár

A gyógyszerkészlet egyezett.
Tárolóhely: erősfalú
Dr.Tóth András Tamás fémszekrény. Kifogást nem
emelek. Nyilvántartás szabályos
és naprakész.

-

-

2019.12.05

Smaragd Gyógyszertár

Dr.Tóth András Tamás Mindent rendben találtak.

-

-

2019.12.12

Borostyán Gyógyszertár

Dr. Keresztély László Beküldve.

-

-

Ellenőrzést végző
személy

Ellenőrzés tárgy

Takács Zoltánné

Fokozottan ellenőrzött szerek
kezelésének rendészeti
ellenőrzése

2019.12.17

Takács Zoltánné

Fokozottan ellenőrzött szerek
kezelésének rendészeti
ellenőrzése

2018.12.012019.12.31.

2019.12.05

Bartha Zoltán
Valasinyovszki István

Jogkövetési vizsgálat.
Próbavásárlás. Nyugta és
számla adási kötelezettség
helyszíni ellenőrzése

2019.12.20

Hegedűs Sándorné

Vényduplikáció vizsgálat

2019.12.17

Vizsgált időszak

2018.12.012019.12.31.

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

Rubin Gyógyszertár

Hatósági ellenőrzések összefoglalója
2014-2015. év
Ellenőrzés
időpontja

2019.12.09

Ellenőrzést végző
személy

Hadobásné Kiss Hedvig

Ellenőrzés tárgy

Vezető ápolói szakmai
látogatás, személyes egyeztetés

Vizsgált időszak

2019.

Ellenőrzéssel érintett
szervezeti egység

SZSZBMK Mátészalka,
Ápolási igazgató
helyettes, Belgyógyászati
osztály, Sürgősségi
osztály, Központi
Takarító Szolgálat

Ellenőrzéssel érintett
orvos

A hatóság
megállapításai/elrendelt
intézkedések

Végrehajtott intézkedések az
SZSZBMK részéről

Megjegyzés

Dr. Bajnayné Kiss
Katalin

Az elsődleges
gyógyszercsomagolás (bliszter)
hulladék elhelyezése szükséges,
jelenleg a kommunális
hulladékba dobják. Fekvő- és
ülőkocsik tisztasága nem
megfelelő. Takarítás
vonatkozásában megállapítható,
hogy humánerőforrás hiány van,
kérték annak áttekintését és
pótlásáról gondoskodást. A
Sürgősségi Betegellátó osztály
klíma berendezésének igényét
kérték áttekinteni.
A gyógyszeres szobák
rendezettek, a gyógyszeres
nővérek munkájában nem
megfelelőséget nem találtak. Az
osztályvezető ápolók, telephelyi
ápolási igazgatók dokumentált
ellenőrzései gyakoribbak
legyenek. Felhívták a figyelmet a
takarítás minőségének
emelésére, valamint kérték a
takarítás folyamatának
kivitelezését ellenőrizni az
intézmény egész területén.

Az érintett osztály
osztályvezető főnővérének
figyelmét felhívták a hulladék
kezelésre vonatkozó
előírások, protokollok újbóli
oktatására, valamint az ülő és
fekvőkocsik higiénés rend
szerinti tisztántartására,
fertőtlenítésére, mely
megtörtént. A takarítás
minőségének javítása a
Központi Takarítási Szolgálat
osztály kompetenciájába
tartozik, a helyi takarítási
koordinátort az ellenőrzés
megállapításairól
tájékoztattuk

-

