Hatósági ellenőrzések összefoglalója SZSZBMK 2021

Sorszám

Iktatószám

Ellenőrzést végző hatóság

Ellenőrzés
időpontja

Ellenőrzést végző személy

Ellenőrzés tárgy

Vizsgált időszak

Ellenőrzéssel érintett szervezeti
egység

Ellenőrzéssel érintett
orvos

1.

36520/48/2021.ált.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

2021.01.12.

Gergorics János tűzoltó
főhadnagy mb. hatósági
osztályvezető
Doka Sándor tűzoltó
százados mb. pkh.

SZSZBMK Fehérgyarmat Kórház szám
alatt megtartott tűzvédelmi cél
ellenőrzés tapasztalatai.

Helyszíni ellenőzés

SZSZBMK Fehérgyarmati
Telephelye

nem releváns

2.

15000/145/2021kabsz

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei
Rendőr-Főkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztály

2021.02.10

Takács Zoltánné rendőr
alezredes

Fokozottan ellenőrzött szerek
kezelésének rendészeti ellenőrzése.

2020.04.01-2021.04.10

Korall Gyógyszertár

Dr. Ayman Alala

3.

33-116/1/2021.

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

2021.02.11

Dr. Bartucz Attila, Tóth
Péter

A 660/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet 1.
§ (1) bekezdése alapján nyújtott
működési támogatás jogszerű
felhasználásának ellenőrzése.

2020.12. hó

SZSZBMK Pénzügyi és Számviteli
osztály

Szolomájer Zsuzsa

RocHus - Care for health in Satu Mare
and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties című projekt zoom online helyszíni
ellenőrzése - könyvelési kartonok,
projekt dokumentáció, eredeti
kartonok áttekintése.

2020.08.01-2020.11.30.

Fejlesztési Igazgatóság

4.

5.

Széchenyi Programiroda Nonprofit
111/2021-ROHU-KNT/40Kft.Kelet-Magyarországi Ellenőrzési
91/2021
Osztály

SZ/NEF/0413-1/2021.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály Járványügyi Osztály

2021.02.19

1. A gyógyszerkészlet egyezett.
2. Tárolóhely: erősfalú fémszekrény.
3.Kifogást nem emelek
4. Nyilvántartás szabályos és naprakész

További intézkedés nem szükséges.

-

nem releváns

Nem kaptunk megállapításokról, intézkedésekről tájékoztatót, az ellenőrzés eredményéről nincs
visszajelzés.

További intézkedés nem szükséges.

-

nem releváns

A vizsgált időszak szakmai szempontból, a helyszíni ellenőrzés során megvizsgált dokumentumok
alapján elfogadható, a hitelesítési nyilatkozat kiállítható

További intézkedés nem szükséges.

-

Intézkedési terv alapján.

-

További intézkedés nem szükséges.

-

2021.03.08

Dr. Fábiánné Jasku
Erzsébet megyei
szakfelügyelő ápoló,
Katona Michaela
közegészségügyijárványügyi szakügyintéző

COVID-19 pozitív esethalmozódás
kapcsán felmerülő megtett
intézkedések és a higiénés óvó-védő
szabályok betartása.

2020/2021

I. Pszichiátriai Osztály, II.
Pszichiátriai Osztály

Dr. Pollák Csaba

ÉMI-TÜV SÜD Kft.

2021.03.16

Nagy József liftellenőr

SZSZBMK Sóstói úti telephelyén 1 db
felvonó javítás utáni (1 db 40A Épület)
ellenőrzáése.

Javítás utáni

Ingatlanüzemeltetési és
Üzembiztonsági Osztály

nem releváns

7.

ET0311-742-2/2021

Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő

2021.03.17

Dr. Farkas Judit, Dr.
Kertész Ildikó

Érvénytelen TAJ számra történő
támogatott vénybeváltás orvosszakmai ellenőrzése.

2020.12.01-2020.12.31

Kardiológiai szakrend. II Nyb.

Dr. Sváb Marianna

Szolomájer Zsuzsa
Potos-Csernyik Dóra

HUSKROUA - IDHB 1702/8.2/0080 IDHB (Infectious diseases have no
borders) című projekt zoom online
helyszíni ellenőrzése - könyvelési
kartonok, projekt dokumentáció,
eredeti kartonok áttekintése.

2019.09.01-2020.08.31.

Fejlesztési Igazgatóság

nem releváns

Terbócs Edit tü.hdgy.

A JAOK Patológia tűzjelző rendszerének
dokumentációja.

2021.I. negyedév
rendszeres karbantartás
iratbemutatása

SZSZBMK JAOK Patológia épület

Kádár Tamás tü.hdgy.

A SZSZBMK Fehérgyarmat telephely
Főépület tűzjelző rendszerének
dokumentációja.

2021.I. negyedév
rendszeres karbantartás
iratbemutatása

SZSZBMK Fehérgyarmati
Telephelye

nem releváns

A COVID-19 járványhelyzet kezelése
kapcsán fenntartott ágyszám, fertőzött
OMSZ betegek ellátására fentartott általános
belgyógyászati, intenzív ágyak
ellenőrzése, fehérgyarmati
telephelyen.

2021.03.26

SZSZBMK Fehérgyarmati
Telephelye

Gyimesi Gábor
telephelyi ápolási igazgatóhelyettes

2021.03.25

Megjegyzés

-

n.a.

8.

Végrehajtott intézkedések az SZSZBMK részéről

Az SZSZBMK Fehérgyarmati tagkórházának főépületében, a klímagépház helyiségében, a központi
klímaberendezés karbantartása közben tűzveszélyes tevékenységet végeztek, melyre nem kértek Az ellenőrzés során kötelezték a kórházat az ott tárolt
írásos engedélyt. A helyiségben éghető anyagokat tároltak ami szabálytalan. A tevékenység során anyagok eltávolítására, ami határidőn belül megtörtént.
tűzjelzés keletkezett ami miatt hatósági ellenőrzésre került sor.

6.

194/2021Széchenyi Programiroda Nonprofit
HUSKROUA1702-KNT/36- Kft.Kelet-magyarországi Ellenőrzési
61/2021
Osztály

A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések

1. A közösen használt mosdóhelyiségek igénybe vételét javasolt idősávonként megosztani,
különböző besorolású (igazolt fertőzött, gyanús eset, negatív eset) betegek között. Az idősávok
között fertőtlenítő takarítás elvégzése szükséges.
2. Az NNK Eljárásrend 6. sz. melléklet szerinti napi 2x és 3x illetve szükség szerinti gyakorisággal
elvégzett fertőtlenítő takarítás szükséges.
3. Szövet borítású székek, fotelek kárpitcseréje mosható, könnyen tisztítható, fertőtleníthető (pl.
műbőr) felületre.
4. A szürke, illetve piros jelzésű kórtermek takarításához külön takarítási eszközök biztosítása
szükséges.
5. A kórházi ellátással összefüggésbe hozható nozokómiális fertőzések esethalmozódásait
járványgyanúként az OSZIR programban létrehozni, illetve az adatokat rögzíteni szükséges.
6. Továbbiakban is fontos a kézhigiénés gyakorlatra vonatkozó szemléletet és fegyelmet
fenntartani.
7. Továbbra is szükséges a COVID-19 elleni védőoltásban még nem részesült munkatársak
számára a vakcináció lehetőségét biztosítani.

1 felvonó alkalmas, használatba vétele engedélyezett.

ET0311-742-5/2021 fizetési felszólítást a 1295 Ft
2020.12.18-én,érnénytelen TAJ számú beteg részére felírt, illetve kiváltott gyógyszer miatt 1295 Ft tételről megkaptuk, Pénzügyi Osztálynak továbbítva.
Jogosulatlan TB támogatása igénybevétele történt.
Megtérítési eljárás céljából Jogi Osztály felé
továbbítva.

-

A vizsgált időszak szakmai szempontból a helyszíni ellenőrzés során megvizsgált dokumentumok
alapján elfogadható, a hitelesítési nyilatkozat kiállítható

További intézkedés nem szükséges.

-

A hatóság 2021.03.25.-én érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat.

A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte
bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az
OTSZ szerinti rendszeres karbantartás elvégeztetéséről
szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért
dokumentumokat 2021.03.30.-én elektronikus úton
megküldtük.

-

A hatóság 2021.03.26.-án érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat.

A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte
bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az
OTSZ szerinti rendszeres és az eset utáni rendkívüli
karbantartás elvégeztetéséről szóló dokumentum
meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumok
2021.04.06.-án elektronikus úton továbbításra kerültek.

-

EESZT-ben lejelentett elvárt és működő COVID ágyszám megegyezik.

További intézkedés nem szükséges.

-

9.

36510/481-1/2021.ált.
sz.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Nyíregyházi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

10.

36520/399-9/2021.ált.
sz.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

11.

MK-MT/00098201/2021.

OMSZ

2021.03.26

Ilyés György
vezető

12.

SZ-10/NEO/145225/2021

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály

2021.04.08

Csománé Krausz
Egészségügyi szolgáltató égyeszségügyi
Zsuzsanna, Kende Zsoltné,
igazgatás ellenőrzése.
Gönczi Klaudia

2021.03.01

Foglalkozás egészségügy

Dr. Bélteki Béla

Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.

További intézkedés nem szükséges.

-

A COVID-19 járványhelyzet kezelése
kapcsán fenntartott ágyszám, fertőzött
OMSZ betegek ellátására fentartott általános
belgyógyászati, intenzív ágyak
ellenőrzése, fehérgyarmati
telephelyen.

2021.04.14

SZSZBMK Fehérgyarmati
Telephelye

Gyimesi Gábor
telephelyi ápolási igazgatóhelyettes

EESZT-ben lejelentett elvárt és működő COVID ágyszám megegyezik.

További intézkedés nem szükséges.

-

2021.04.15

Ingatlanüzemeltetési és
Üzembiztonsági Osztály

nem releváns

Felvonó alkalmas.

2021.03.25

2021.03.26

13.

MK-MT/00982-02/2021.

OMSZ

2021.04.14

14.

n.a.

ÉMI-TÜV SÜD Kft.

2021.04.15.

Ilyés György
vezető

Nagy József liftellenőr

Nyírbátori Felvonó vizsgálata.

nem releváns

1. oldal, összesen: 8

Területekre való bejutás, dokumentumok bemutatása.

-
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15.

ET03231/686-1/2021
ET03231/686-1/2021

Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő

2021.04.20

Hegedűsné Sándor Anikó

Vényduplikáció vizsgálat, kiadási
igazolás bekérése.

2021.04.29 2021.05.17

Smaragd Gyógyszertár

Dr.Tóth András Tamás

Beküldve, pozitív korrekciója a kizárt tételnek.

16.

n.a.

ÉMI-TÜV SÜD Kft.

2021.04.29

Nagy József liftellenőr

Sóstói 16 db felvonók Fő vizsgálatát
végezte (6 db).

Időszakos

Ingatlanüzemeltetési és
Üzembiztonsági Osztály

nem releváns

Lift könyvben leírt hibák javítását szerzödött partner végzi.

17.

36520/529-1/2021.ált.
sz.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

2021.04.29

Kádár Tamás tü.hdgy.

A SZSZBMK Fehérgyarmati tagkórház
Főépület tűzjelző rendszerének
dokumentációja.

2021.I. negyedév
rendszeres karbantartás
iratbemutatása

SZSZBMK Fehérgyarmati
Telephelye

nem releváns

18.

n.a.

ÉMI-TÜV SÜD Kft.

2021.05.03

Oláh Róbert

15 db felvonó (Fővizsgálat).

Fővizsgálat

Ingatlanüzemeltetési és
Üzembiztonsági Osztály

nem releváns

19.

n.a.

ÉMI-TÜV SÜD Kft.

2021.05.03

Oláh Róbert

9 db felvonó (Fővizsgálat).

Fővizsgálat

Ingatlanüzemeltetési és
Üzembiztonsági Osztály

20.

MK-MT/00128601/2021.
OAH-2021-036710002/2021.

Országos Atomenergia Hivatal

2021.05.05

Dr. Déri Zsolt, Madarász
István

Röntgenberendezések tevékenység
megkezése előtti ellenőrzése.

21.

n.a.

ÉMI-TÜV SÜD Kft.

2021.05.05

Vincze Elemér liftellenőr

1 db felvonó javítás utáni ( 1 db SBO
épület).

22.

n.a.

ÉMI-TÜV SÜD Kft.

2021.05.05

Vincze Elemér liftellenőr

10 db felvonó Fővizsgálat (6 db Hotel
diagnosztika épülete, Fővizsgálat4 db
Élelmezés épülete).

23.

n.a.

ÉMI-TÜV SÜD Kft.

2021.05.05

Vincze Elemér liftellenőr

24.

n.a.

ÉMI-TÜV SÜD Kft.

2021.05.10.

Vincze Elemér liftellenőr

36510/1255-1/2021.ált.
sz.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Nyíregyházi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

36520/580-2/2021.ált.
sz.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

36520/5290-1/2021.ált.
sz.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

25.

26.

27.

28.

29.

365-40/901/2021

SZ/NEF/0651-3/2021

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Mátészalkai Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály Járványügyi Osztály

2021.05.11

2021.05.13

2021.05.18

Fővizsgálat

Megjegyzés

Beküldve. További intézkedés nem szükséges.

-

Hibák javítását szerzödött partner végzi.

-

A hatóság részére a kért dokumentumokat 2021.05.05.én elektronikus úton továbbítva lettek. A 30/2019. (VII.
A hatóság 2021.03.30.-án érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat. 26.) BM rendelettel módosított 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet 255.§ (7) b, pontja értelmében nem kellett
rendkívüli felülvizsgálatot tartani.

-

15 felvonó alkalmas

Az ellenőrzési jegyzőkönyvet elküldtük a felvonó szerelő
szerződéses partnernek árajánlat bekérés és javítás
céljából

-

nem releváns

9 felvonó alkalmas

Az ellenőrzési jegyzőkönyvet elküldtük a felvonó szerelő
szerződéses partnernek árajánlat bekérés és javítás
céljából

-

SZSZBMK Mátészalkai telephelye,
Radiológia

Dr. Bérczi Ildikó

Az ellenőrzés célja: az atomenergia alkalmazásának sugárvédelmének, az atomenergia alkalmazása
körében a fizikai védelem ellenőrzése.
Az
ellenőrzést végző hatóság megállapításai:
1. A régebbi beszerzésű röntgenberendezések
állapotvizsgálatát
nem
rendelték
meg.
2. A Top-X DR Trauma röntgenberendezés gyári száma nem szerepel a generátoron, a kórház
központi
nyilvántartásából
lett
kiírva.
3. A TOP X 650 HF, UV-6 röntgenberendezés gyári száma nem szerepel a generátoron, a kórház
központi nyilvántartásából lett kiírva.

1. A régebbi beszerzésű röntgenberendezések
állapotvizsgálatait
haladéktalanul
megrendeljük.
2. A Top-X DR Trauma berendezés gyári számát a
központi nyilvántartásból kiírjuk és a berendezést
felcímkézzük.
3.
A TOP X 650 HF, UV-6 berendezés gyári számát a
központi nyilvántartából kiírjuk és a berendezést
felcímkézzük.

-

1

Ingatlanüzemeltetési és
Üzembiztonsági Osztály

nem releváns

1 felvonó alkalmas

További intézkedés nem szükséges.

-

10

Ingatlanüzemeltetési és
Üzembiztonsági Osztály

nem releváns

10 felvonó alkalmas

9 db liftnél További intézkedés nem szükséges. Sebészet
1-es liftre árajánlat kiküldve.

-

Ingatlanüzemeltetési és
Üzembiztonsági Osztály

nem releváns

3 felvonó alkalmas

További intézkedés nem szükséges.

-

Ingatlanüzemeltetési és
Üzembiztonsági Osztály

nem releváns

2 felvonó alkalmas

További intézkedés nem szükséges.

-

A hatóság 2021.05.21.-én érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat.

A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte
bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az
OTSZ szerinti rendszeres és az eset utáni rendkívüli
karbantartás elvégeztetéséről szóló dokumentum
meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat
2021.05.27.-én elektronikus úton továbbítottuk.

-

A hatóság 2021.05.13.-án érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat.

A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte
bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az
OTSZ szerinti rendszeres és az eset utáni rendkívüli
karbantartás elvégeztetéséről szóló dokumentum
meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat
2021.05.27..-én elektronikus úton továbbításra került.

-

A hatóság 2021.05.18.-án érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat.

A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte
bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az
OTSZ szerinti rendszeres és az eset utáni rendkívüli
karbantartás elvégeztetéséről szóló dokumentum
meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat
2021.05.27.-én elektronikus úton továbbítottuk.

-

Szolgáltató 4 hónapja nem tudta
elszállítani egyéb veszélyes hulladékot.
Jelentős hulladékfelhalmozódás volt ,
egészségügyi hulladék elhelyezéshez fel
kellett szabaditani a tárolókat. A hirtelen
bejelentett szálítás előkészítésére kevés
idő
állt
rendelkezésre.
A
környezetvédelmi csoportvezető által
kiadott etiket matricák és címkék
jelölések a klímaszűrő csomagolására
nem kerültek felragasztásra. Rakodás
hulladékkezelők által szakadó esőben
történt csomagolás elázott, sérült . A
Szolgáltató soförje nem jelzett nem
megfelelőséget, felrakta a gépjárműre a
hulladékot.
Egyetemleges
felelősségrevonás várható midkét félnél.

-

2021.

Időszakos vizsgálat
db

Végrehajtott intézkedések az SZSZBMK részéről

db

3 db felvonó vizsgálata ( Időszakos
vizsgálat 1 db 65 ágyas pavilon,
1 db fővizsgálat,
2
Fővizsgálat1 db régi gyerekosztály
db időszakos vizsgálat
épülete, Időszakos vizsgálat 1 db steril).
2 db felvonó Fővizsgálat (2 db
Főépület).

Fővizsgálat

Terbócs Edit tü.hdgy.

A SZSZBMK JAOK CVC épőület tűzjelző
rendszerének dokumentációja.

2021.I. félév rendszeres
karbantartás
iratbemutatása.

Kádár Tamás tü.hdgy.

A SZSZBMK Fehérgyarmat telephely
Főépület tűzjelző rendszerének
dokumentációja.

2021.II. negyedév
rendszeres karbantartás
iratbemutatása.

Kádár Tamás tü.hdgy.

A SZSZBMK Vásárosnamény telephely
Főépület tűzjelző rendszerének
dokumentációja.

2021.II. negyedév
rendszeres karbantartás
iratbemutatása.

SZSZBMK CVC épület

SZSZBMK Fehérgyarmati
Telephelye

SZSZBMK Vásárosnaményi
Telephelye

nem releváns

nem releváns

nem releváns

2021.05.18

Kiss György alezredes
iparbiztonsági felügyelő,
Bakati László Tű.hadnagy,
hatósági főelőadó

Veszélyes árú közúti szállítása.

2021.05.18

JAOK Hulladékkezelés

nem releváns

Hivatalból Hatósági Eljárás indult mindkét félnél.

Műszaki Igazgató és általa a Főigazgató tájékoztatása.
Rendkívüli környezetvédelmi oktatás megtartása a
veszélyhulladék szállításra történő előkészítéséről,
feliratok, cimkék, jelölések felhelyezéséről, sértetlen
csomagolásáról. Esemény ismertetése, hasomnló
esetek megelőzésére figyelem felhívása.Meglévő
szállítási bizonylatok mellé, plusz bizonylat kidolgozása
a
feladott
hulladék
átvételéről.
Felelős
Környezetvédelmi csoport

2021.05.26

Balázsi Ildikó, járványügyi
osztályvezető, Dr.
Fábiánné Jasku Erzsébet,
megyei szakfelügyelő
ápoló, Katona Michaela
közegészségügyijárványügyi szakügyintéző

Panaszbejelentéshez kapcsolódóan a
JAOK Krónikus I.Belgyógyászati
osztályon végzett nozokómiális
fertőzések megelőzésére és a
kórházhigiénés tevékenységre
vonatkozó előírt szabályozók
betartásának helyszíni ellenőrzése.

2021. február-május

Krónikus I. Belgyógyászati osztály

nincs

Az ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.

További intézkedés nem szükséges.

2. oldal, összesen: 8

Hatósági ellenőrzések összefoglalója SZSZBMK 2021

Sorszám

Iktatószám

Ellenőrzést végző hatóság

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

2021.

Krónikus Belgyógyászati és
Geriátria osztály

nincs

Az ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.

További intézkedés nem szükséges.

-

30.

SZ/NEF/0651-3/2021

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály Járványügyi Osztály

2021.05.26

Balázsi Ildikó, járványügyi
osztályvezető, Dr.
Fekvőbeteg ellátó intézmény Krónikus
Fábiánné Jasku Erzsébet,
Belgyógyászati osztályának
megyei szakfelügyelő
ápolásszakmai szakfelügyeleti
ápoló, Katona Michaela
ellenőrzése.
közegészségügyijárványügyi szakügyintéző

31.

ET03231/1027-1/2021
ET03231/1027-3/2021

Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő

2021.05.28
2021.07.15

Hegedűsné Sándor Anikó

Passzivált TAJ ellenőrzés.

2021.06.24

Rubin Gyógyszertár

Dr.Kuncsik Andrea

Beküldve. Jegyzőkönyv csatolva.Szankciót nem von maga után.

További intézkedés nem szükséges.

-

32.

jkv.sz:472193

SZSZBM Kormányhivatal
Élelemiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Főosztály

2021.05.31.

Lakatos Márton

Monitoring vizsgálat.

2021.05.31

SZSZBMK Mátészalkai Telephelye
Élelmezési osztály

nem releváns

Negatív eredmény,nincs elrendelt intézkedés

További intézkedés nem szükséges.

-

33.

5200/4218-1/2021

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

2021.06.01.

Bögös Enikő
minőségbiztosítási auditor

Élelmiszer-higiéniai,
élelmiszerbiztonsági és élelmiszerminőségi minősités.

2021.06.01

SZSZBMK Mátészalkai Telephelye

nem releváns

Elégséges minősítés,
intézkedések.

Inzézkedési tervben foglaltak
Iktatószám:
5200/4218-1/2021 (2021.07.12)

-

36510/922-1/2021.ált.
sz.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Nyíregyházi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

A JAOK CVC tűzjelző rendszerének
dokumentációja.

A2021.I. negyedév/félév
rendszeres karbantartás
iratbemutatása.

SZSZBMK CVC épület

nem releváns

A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte
bemutatni, illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az
OTSZ szerinti rendszeres karbantartás elvégeztetéséről
A hatóság 2021.006.09-én érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat.
szóló dokumentum meglétét. A hatóság részére a kért
dokumentumokat 2021.06.11.-én elektronikus úton
megküldtük.

MK-MT/001442-01/2021

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály Járványügyi Osztály

2021.06.14

Kovács Zoltánné
közegészségügyiCOVID-19 elleni vakcina készletének
járványügyi szakügyintéző, felmérése a Nemzeti Népegészségügyi
Leszkóné Hanuszik Lívia
Központ 36643-162021/JIF számon
közegészségügyielrendelt utasítás alapján.
járványügyi szakügyintéző

2021.06.14

SZSZBMK Fehérgyarmati
Telephelye

Gyimesi Gábor
Aktuális Covid-19 elleni vakcina készletének ellenőrzése megtörtént. Az ellenőrző hatóság mindent
telephelyi ápolási igazgatórendben talált, eltérés ill. észrevétel nem került megfogalmazásra.
helyettes

További intézkedés nem szükséges.

-

MK-MT/001442-03/2021

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály Járványügyi Osztály

2021.06.14

Dr. Fábiánné Jasku
Erzsébet megyei
COVID-19 elleni vakcina készletének
szakfelügyelő ápoló,
felmérése a Nemzeti Népegészségügyi
Katona Michaela
Központ 36643-162021/JIF számon
közegészségügyielrendelt utasítás alapján.
járványügyi szakügyintéző

2021.06.14

SZSZBMK Nyírbátori
Szakrendelők

Dr. Szabóné Oláh Zsuzsa Aktuális Covid-19 elleni vakcina készletének ellenőrzése megtörtént. Az ellenőrző hatóság mindent
Vezető asszisztens
rendben talált, eltérés ill. észrevétel nem került megfogalmazásra.

További intézkedés nem szükséges.

-

37.

MK-MT/001442-02/2021

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály Járványügyi Osztály

2021.06.14

Balázsi Ildikó járványügyi
COVID-19 elleni vakcina készletének
osztályvezető, Szabóné
felmérése a Nemzeti Népegészségügyi
Földi Ildikó
Központ 36643-162021/JIF számon
közegészségügyielrendelt utasítás alapján.
járványügyi szakügyintéző

2021.06.14

SZSZBMK Vásárosnaményi
Telephelye

Királyné Sebestyén Anita
Aktuális Covid-19 elleni vakcina készletének ellenőrzése megtörtént. Az ellenőrző hatóság mindent
Osztályvezető ápoló,
rendben talált, eltérés ill. észrevétel nem került megfogalmazásra.
oltópont koordinátor

További intézkedés nem szükséges.

-

38.

MK-MT/00144201/2021. SZ/NEF/085011/2021.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály

2021.06.14

Kovács Zoltánné
közegészségügyijárványügyi szakügyintéző,
Leszkóné Hanuszik Lívia
közegészségügyijárványügyi szakügyintéző

2021.06.14

A Covid-19 elleni vakcina készletének ellenőrzése során az ellenőrző hatóság mindent rendben
talált, eltérés ill. észrevétel nem került megfogalmazásra.

További intézkedés nem szükséges.

-

39.

SZ-NEF/850-6/2021

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály Járványügyi Osztály

2021.06.14

Dr. Fábiánné Jasku
Erzsébet megyei
COVID-19 elleni vakcina készletének
szakfelügyelő ápoló,
felmérése a Nemzeti Népegészségügyi
Katona Michaela
Központ 36643-162021/JIF számon
közegészségügyielrendelt utasítás alapján.
járványügyi szakügyintéző

Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.

További intézkedés nem szükséges.

-

40.

36520/1557-1/2021.ált.
sz.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Nyíregyházi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

2021.06.24

A végzésben a tűzjelző rendszer dokumentációját kérte
bemutatni illetve a tűzjelző téves riasztása kapcsán az
OTSZ szerinti rendszeres és az eset utáni rendkívüli
karbantartás elvégeztetéséről szóló dokumentum
meglétét. A hatóság részére a kért dokumentumokat
2021.06.28.-án elektronikus úton megküldtük.

-

41.

II/5774-4/2021/ELL

Országos Kórházi Főigazgatóság

Adatszolgáltatás teljesült.

-

42.

ET03231/686-6/2021
ET03231/686-7/2021

Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő

További intézkedés nem szükséges.

-

34.

35.

36.

2021.06.09

Terbócs Edit tü.hdgy.

COVID-19 elleni vakcina készletének
felmérése a NNK 36643-162021/JIF
számon elrendelt utasítása alapján.

2021.06.14

SZSZBMK Mátészalkai Telephelye Dr. Bajnayné Kiss Katalin

Sántha Kálmán Szakkórház
Oltópont

Dr. Erdélyi Ágnes

az

5200/4218-1/2021

iktatószámú

dokumentumban

foglalt

javító

Nagy Ferenc tü.fhdgy.

Az SZSZBMK Nagykállói telephely
Főépület tűzjelző rendszerének
dokumentációja.

A2021.I. negyedév/félév
rendszeres karbantartás
iratbemutatása.

SZSZBMK Nagykállói telephelye

nem releváns

A hatóság 2021.06.24.-én érkezett elektronikus levelében iratbemutatásra szólította fel a kórházat.

2021.06.28

Belső Ellenőrzési Főosztály

Adatbekérés a 2020. évi beszerzésekre
vonatkozóan

2020.

Logisztikai Osztály

nem releváns

Adatbekérés a 2020. évi beszerzésekre vonatkozóan

2021.06.29
2021.07.08

Hegedűsné Sándor Anikó

Kiadási igazolás bekérése.

2021.06.18

Smaragd Gyógyszertár

Dr.Tóth András Tamás

2021.07.06

SZSZBMK Élelmezési Osztály
Nyíregyháza Sóstói út 62.

nem releváns

43.

5200/5163-1/2021

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

2021.07.06.

Bögös Enikő
minőségbiztosítási auditor

Élelmiszer-higiéniai,
élelmiszerbiztonsági és élelmiszerminőségi minősités.

44.

ET0311-1660-10/2021

Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő

online, jegyzőköny
dátuma 2021.07.12

Dr. Türk Bernadett
Dr. Kertész Ildikó

Elhalálozás miatti passzivált TAJ számra
történő gyógyászati segédeszköz
rendelés ellenőrzése.

2017.04. hó

Ortopédiai Szakrendelés Nyh

45.

MK-MT/00165301/2021.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

2021.07.14

Gergorics János tűzoltó
főhadnagy mb. hatósági
osztályvezető
Kiss Imréné tűzoltó
főhadnagy
kiemelt főelőadó

Helyszíni tűzvédelmi átfogó ellenőrzés.

2021.07.14

46.

ET0311-1981-3/2021

Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő

online, jegyzőköny
dátuma 2021.07.19

Dr. Farkas Judit
Dr. Kertész Ildikó

Érvénytelen TAJ számra történő
támogatott vénybeváltás orvosszakmai ellenőrzése.

2021.05.01-2021.05.31

Beküldve, pozitív korrekciója a kizárt tételnek.

-

2021.évi minősítés eredménye:70% azaz közepes. Az Ikt.sz. 5200/5153-1/2021 számú Intézkedési terv készítése folyamatban. Intézkedési
dokumentumban foglaltakban feltárt hibákra a javító intézkedés megtörtént
tervnek megfelelően a hibák javításra kerültek.

-

Dr. Ifj. Noviczki Miklós

Mivel a biztosított a felírás időpontjában már nem élt, ezért az ellátást fiktívnek tekintjük. Fentiek
alapján TB támogatás 150 %-nak megtérítése indokolt. ET0311/16660-13/2021 realizációs levél
megállípításai: a jegyzőkönyvhöz nyújtott észrevételnek, különös tekintettel az elektronikusan
benyújtott, a biztosítottra vonatkozó 2021.05.29-én bekövetkezett elhalálozására vonatkozó
zárójelentésre a szankciótól eltekintünk.

-

SZSZBMK Fehérgyarmati
Telephelye

Nagy Tibor tűzvédelmi
főelőadó

Hiányosságok és szabálysértések kerültek megállapításra a jegyzőkönyvben. A szabálysértések miatt
2022.01.19.-én kelt elektronikus levélben
A megállapított hiányosságok felszámolása megtörtént.
36520/783/2021.ált. számon hatósági eljárás indult. (2021.07.14+60 nap.)
igazoltuk a hiányosságok felszámolását.

Traumatológiai Szakrendelés
Nyh.

Dr. Sztányi István

3. oldal, összesen: 8

A vényfelírás időpontjában a TAJ szám Barna jelzést adott. Ezért a társadalombiztosítási támogatást
nem vehetett volna igénybe. 12 131 Ft társadalombiztosítási támogatás megtérítésére fizetési
felszólítás kerül kiadásra.

Elektronikusan a beteg zárójelentésének megküldése,
mely bizonyítja, hogy a GYSE felírást követően
intézményünkben hunyt el, mely bizonyítja az
elhalálozás idejének elírását a NEAK adatbázisban.

Nem kívánunk érszrevételt tenni.

-

Hatósági ellenőrzések összefoglalója SZSZBMK 2021

Ellenőrzés
időpontja

Ellenőrzést végző személy

Vizsgált időszak

Ellenőrzéssel érintett szervezeti
egység

Ellenőrzéssel érintett
orvos

MK-MT/001653-02/2021

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

2021.07.21

Gergorics János tűzoltó
főhadnagy mb. hatósági
osztályvezető
Mátyás
Helyszíni tűzvédelmi átfogó ellenőrzés.
Gergő ra. mb.
katasztrófavédelmi
megbíztott

2021.07.21

SZSZBMK Vásárosnaményi
Telephelye

Nagy Tibor tűzvédelmi
főelőadó

48.

ET03231/1109-1/2021
ET03231/97-10/2021

Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő

2021.07.21
2021.07.29

Hegedűsné Sándor Anikó

Vényduplikáció vizsgálat, kiadási
igazolás bekérése.

2021.07.13

Topáz Gyógyszertár

Dr.Székely Tamás György

Beküldve, negatív korrekciója a kizárt tételnek,445 Ft támogatás visszavonva.

49.

n.a.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Nyíregyházi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

2021.07.29

Terbócs Edit tü.hdgy.

A JAOK CVC tűzjelző rendszerének
dokumentációja (Célellenőrzés).

2021.03. hó

Biztonsági szolgálat, Tűzvédelem

nem releváns

A téves tűzjelzés utáni felülvizsgálat dokumentációjának bemutatása.

50.

KFF/1810-7/2021.

Magyar Államkincstár Költségvetési
Fejezet Főosztálya

2021.07.302021.08.19.

Háden Zsuzsanna

A 2021. II. negyedéves Mérlegjelentés
felülvizsgálata.

2021.II negyedév

SZSZBMK Pénzügyi és Számviteli
osztály

nem releváns

Eltérést állapítottak meg a II. negyedéves mérlegjelentés D űrlapjának adatai és az AT-01
adatszolgáltatás között.

51.

5200/6013-1/2021

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

2021.08.10.

Nyeste András

Élelmiszer-higiéniai,
élelmiszerbiztonsági és élelmiszerminőségi minősités.

2021.08.10

SZSZBMK Élelmezési Osztály
Nyíregyháza Szent István utca
68.

nem releváns

Minősítő szemle

52.

ET0311-2205-2/2021

Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő

online, jegyzőköny
dátuma 2021.08.11

Dr. János Orsolya, Dr.
Kertész Ildikó

Érvénytelen TAJ számra történő
támogatott vénybeváltás orvosszakmai ellenőrzése.

2021.06.01-2021.06.30

I. Pszichiátriai Osztály

Dr. Bélteczki Zsuzsanna

53.

n.a.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

2021.08.14

Gergorics János tűzoltó
főhadnagy mb. hatósági
osztályvezető

Az SZSZBMK Fehérgyarmat Kórház
Klímahelyiség (Célellenőrzés).

2021.08. hó

SZSZBMK Fehérgyarmati
telephely biztonsági szolgálat
tűzvédelem

nem releváns

54.

ET03231/686-8/2021

Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő

2021.08.24

Hegedűsné Sándor Anikó

Vényduplikáció vizsgálat, kiadási
igazolás bekérése.

2021.07.15

Smaragd Gyógyszertár

Dr.Tóth András Tamás

Horváth Bence
Molnár Ferenc

EFOP-2.2.20-17-2017-00018 számú
"Ultrahang beszerzés az SZSZBMK-ban"
című projekt záró helyszíni ellenőrzése A projekt pénzügyi-fizikai
előrehaladásának,
dokumentáltságának, műszaki
tartalmának, közbeszerzésének,
beszerzéseinek, nyilvánosságának,
horizontális szempontjainak vizsgálata.

Sorszám

Iktatószám

Ellenőrzést végző hatóság

47.

55.

0008310-023/2017

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Európai Uniós Fejlesztések
Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság
Ügyfélszolgálati és Ellenőrzési
Főosztály
Helyszíni Ellenőrzési Osztály

2021.08.26

Ellenőrzés tárgy

2019.05.20-2020.10.20.

Fejlesztési Igazgatóság

Csobán János
Kovács Erika

EFOP-1.8.19-17-2017-00037 számú
"Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a
Nyíregyházi járásban" című projekt
záró helyszíni ellenőrzése - A projekt
pénzügyi-fizikai előrehaladásának,
dokumentáltságának, műszaki
tartalmának, közbeszerzésének,
beszerzéseinek, nyilvánosságának,
horizontális szempontjainak vizsgálata.

2018.03.01-2020.05.21.

Fejlesztési Igazgatóság

A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések

Végrehajtott intézkedések az SZSZBMK részéről

Megjegyzés

Hiányosságok és szabálysértések kerültek megállapításra a jegyzőkönyvben. A szabálysértések miatt
2021.12.17.-én kelt elektronikus levélben
A megállapított hiányosságok felszámolása megtörtént.
36520/782/2021.ált. számon hatósági eljárás indult. (2021.07.14+60 nap.)
igazoltuk a hiányosságok felszámolását.

További intézkedés nem szükséges.

-

A redkívüli felülvizsgálat elrendelése, a risztás okának
kivizsgálása.
A
dokumentációk
megküldése Az intézkedések megtétele 5 napon belül.
elektronikus formában 2021.08.04.-én.

Az eltérést javítottuk, illetve indokoltuk.

Az elért eredmény nem von maga után intézkedést.

A vényfelírás időpontjában időpontjában a TAJ szám Barna jelzést adott. Ezért További intézkedés a fizetési felszólítást követően
atársadalombiztosítási támogatást nem vehetett volna igénybe. 2566 Ft társadalombiztosítási történik (pénzügyi utalással egyidőben megtérítési
támogatás megtérítésére fizetési felszólítás kerül kiadásra.
eljárás kezdeményezése).

Az eltérés javításátés indoklását a Magyar
Államkincstár elfogadta és pénzügyileg
jóváhagyta az adatszolgáltatást.
-

Pecsétszám elírásra került.

A redkívüli felülvizsgálat elrendelése, a risztás okának
kivizsgálása, nyilatkozattétel. A dokumentációk
megküldése elektronikus formában 2021.08.27.-én.

Az intézkedések megtétele 10 napon
belül.

Beküldve.

További intézkedés nem szükséges.

-

nem releváns

További intézkedés nem szükséges.
A projekt fizikai előrehaladása a Támogatási Szerződésnek és a beszámolónak megfelelő, arányos. A
projekt pénzügyi előrehaladása a Támogatási Szerződésnek és a beszámolónak megfelelő,
megarányos. A Kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a kezdeményezettnél
rendelkezésre áll, fellelhető illetőleg egyezik a kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez
benyújtott hiteles másolatokkal. A termékek/szolgáltatások teljesítése a Támogatási Szerződéssel
összhangban van. A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok be lettek
tartva. A közbeszerzésekre vonatkozó dokumentumok rendelkezésre állnak illetőleg a közbeszerzési
értékhatár alatti beszerzések dokumentumai is, melyek a projekt előrehaladásával összhangban
vannak. Elkülönített számvíteli nyilvántartás rendelkezésre áll. A környezeti fenntarthatóságra
vonatkozó és az esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva. A projektben vállalt indikátorok és
projekt szintű mérföldkövek teljesülése arányos. Projekt műszaki készültsége 100%, pénzügyi
készültsége 99,91%.

További intézkedés nem szükséges.

-

nem releváns

További intézkedés nem szükséges.
A projekt fizikai előrehaladása a Támogatási Szerződésnek és a beszámolónak megfelelő, arányos. A
projekt pénzügyi előrehaladása a Támogatási Szerződésnek és a beszámolónak megfelelő,
megarányos. A Kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a kezdeményezettnél
rendelkezésre áll, fellelhető illetőleg egyezik a kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez
benyújtott hiteles másolatokkal. A termékek/szolgáltatások teljesítése a Támogatási Szerződéssel
összhangban van. A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok be lettek
tartva. A közbeszerzésekre vonatkozó dokumentumok rendelkezésre állnak illetőleg a közbeszerzési
értékhatár alatti beszerzések dokumentumai is, melyek a projekt előrehaladásával összhangban
vannak. Elkülönített számvíteli nyilvántartás rendelkezésre áll. A környezeti fenntarthatóságra
vonatkozó és az esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva. A projektben vállalt indikátorok és
projekt szintű mérföldkövek teljesülése arányos. Projekt műszaki készültsége 100%, pénzügyi
készültsége 100%.

További intézkedés nem szükséges.

-

A téves tűzjelzés utáni felülvizsgálat dokumentációjának bemutatása.

56.

0008147-014/2017

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Európai Uniós Fejlesztések
Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság
Ügyfélszolgálati és Ellenőrzési
Főosztály
Helyszíni Ellenőrzési Osztály

57.

36500/6764-14/2020.ált.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Nyíregyházi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

2021.08.19

Császári Zsolt tü. Őrnagy

Hatósági ellenőrzés Fgy termálkút.

2021.08.18

SZSZBMK Nyíregyháza Szent
István út 68.

2019-ben a villámvédelmi felülvizsgálat megtörtént. A
Farkas Gergő energiagazd. A gázmentesítő berendezés villámvédelméről felülvizsgálati jegyzőkönyvet, iratot nem tudtak
felülvizsgálótól a dokumentum bekérése/megküldése
csop.vez.
bemutatni.
megtörtént.

-

58.

36500/6759-13/2020.ált.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Nyíregyházi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

2021.08.19

Császári Zsolt tü. Őrnagy

Hatósági ellenőrzés Fgy 1.kút.

2021.08.18

SZSZBMK Nyíregyháza Szent
István út 68.

Farkas Gergő energiagazd.
csop.vez.

-

2021.08.26

4. oldal, összesen: 8

Hiányosságot nem tapasztaltak.

További intézkedés nem szükséges.

Hatósági ellenőrzések összefoglalója SZSZBMK 2021

Sorszám

59./a

59/b

Iktatószám

36510/2344/2021.ált.

36510/2344/2021.ált.

Ellenőrzést végző hatóság

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Nyíregyházi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Nyíregyházi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

Ellenőrzés
időpontja

2021.08.19

2021.08.19

Ellenőrzést végző személy

Terbócs Edit tü.hdgy.,
Dr.Lakatos Bence tü.fhdgy.

Ellenőrzés tárgy

Az SZSZBMK Nyíregyháza Központi
telephely (Átfogó ellenőrzés).

Vizsgált időszak

2021. év

Ellenőrzéssel érintett szervezeti
egység

A tűzvédelemel érintett minden
terület ( a Sóstói u.62.sz.
telephely épületei)

A tűzvédelemel érintett minden
terület ( a Sóstói u.62.sz.
telephely épületei)

Ellenőrzéssel érintett
orvos

A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések

Végrehajtott intézkedések az SZSZBMK részéről

Megjegyzés

nem releváns

1. A műhelyben található tűzoltó készülék biztonsági jelölése hiányzik. 2. Az aggregátorházban
található tűzoltó készülék biztonsági jelölése hiányzik. 3. A kazánház külső falán elhelyezett tűzoltó
készülék biztonsági jelölése hiányzik. 4. A pulmonológia részleg területén található tűzoltó készülék
biztonsági jelölése hiányzik. 5. A pulmonológia részleg területén található menekülési
útirányjelölések minden pontról nem láthatóak, hiányosak. 6. A pulmonológia részleg területén
kihelyezett menekülési útirányjelző nem csak a menekülési útirányt jelzi, mivel kétoldalas,
megtévesztő. 7. A pulmonológia részleg területén található lift tűz esetén történő használatára
vonatkozó biztonsági jelölése hiányzik. 8. Az ápolási osztály területén található lift tűz esetén
történő használatára vonatkozó biztonsági jelölése hiányzik. 9. Az ápolási osztály területén található
tűzoltó készülék biztonsági jelölése hiányzik. 10. Az ápolási osztály területén található vészkijárati
ajtó kulcsdobozában csak egy kulcs került elhelyezésre, de a vészkijárat előtt elhelyezett rácshoz
tartozó kulcs hiányzott. 11. Az ápolási osztály területén található vészkijárat biztonsági jelölése
hiányzott. 12. A menekülési útirányt jelző rajzok a létesítmény területéről hiányoztak. 13. A 40B
épület területén található tűzoltó készülék biztonsági jelölése hiányzott. 14. A 40A épület területén
található kulcsdoboz hiányzik a vészkijárati ajtónál, nyithatósága nem biztosított. 15. A 40A épület
területén található tűzoltó készülék biztonsági jelölése hiányzott. 16. A 40A épület területén
található 3-4. lépcsőházban hiányzik a tűzoltó készülék. 17. Az I. krónikus bel irányában található
menekülésre szolgáló ajtó zárt állapotban, kulcsdoboz nélkül található. 18. Az I. krónikus bel
irányában található lift tűz esetén történő használatára vonatkozó biztonsági jelölése hiányzik. 19. A
IV. bel krónikus részlegen található vészkijárati ajtó kulcsdoboz nem került kihelyezésre. 20. A IV. bel
krónikus részlegen található lépcsőházban tűzoltó készülék nem található. 21. A IV. bel krónikus
részlegen kihelyezett menekülési jelölések nem a szabvány szerintiek. 22. A Földszinten található
tűzoltó készülék biztonsági jelölése hiányzott. 23. A Földszinten kihelyezett menekülési jelölések
nem a szabvány szerintiek. 24. A Földszinten a palacktárolóban kihelyezett tűzoltó készülék
biztonsági jelölése hiányzott. 25. A Medikus szálló területén található tűzoltó készülék biztonsági
jelölése hiányzott. 26. A Medikus szálló területén a menekülési útirányt jelzők nem egyértelműek.

A
megállapított
hiányosságok
felszámolása
folyamatban
van.
A
területekre
vonatkozó
hiányosságok, javítások saját erővel. illetve külső
vállalkozó bevonásával pótlásra kerültek.

-

nem releváns

27. A tűzriadó terv részét alkotó menekülési útvonalakat tartalmazó alaprajz formája és
áttekinthetősége nem a jogszabályi előírások szerinti. 28. Az Új-Régi Konyha–Kazánház Épület,
Kazánházi Tégla Kémény villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvében foglalt hiányosságok javítása
nem került igazolásra. A felülvizsgálatot 2018. áprilisban végezték, innentől kezdve 6 hónapon belül
kellett volna gondoskodni a hibák javításáról. 9. A Régi 200 Ágyas Addiktológia és Gerontopszihiátriai
Épület Sóstói út 62., így a villámvédelem felfogó rendszer nem megfelelő. A felülvizsgálatot 2018.
áprilisban végezték, innentől kezdve 6 hónapon belül kellett volna gondoskodni a hibák javításáról.
30. A Medikus Szálló Épület, így a villámvédelem földelő nem megfelelő. A felülvizsgálatot 2018.
áprilisban végezték, innentől kezdve 6 hónapon belül kellett volna gondoskodni a hibák javításáról.
31. A Raktár Épület Sóstói út 62., így az Erősáramú berendezések szabványossági jegyzőkönyvében
feltárt hiányosságok javítása nem igazolt, így nem megfelelő. A felülvizsgálatot 2018. áprilisban
végezték, innentől kezdve 6 hónapon belül kellett volna gondoskodni a hibák javításáról. 32. A
Cseppfolyós Oxigéntároló Sóstói út 62., így az Erősáramú berendezések szabványossági
jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok javítása nem igazolt, így nem megfelelő. A felülvizsgálatot
2018. áprilisban végezték, innentől kezdve 6 hónapon belül kellett volna gondoskodni a hibák
javításáról. 33. A Műhely Épület Sóstói út 62., így az Erősáramú berendezések szabványossági
jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok javítása nem igazolt, így nem megfelelő. A felülvizsgálatot
2018. áprilisban végezték, innentől kezdve 6 hónapon belül kellett volna gondoskodni a hibák
javításáról. 34. A Mini ABC, Porta, Gyógyszertár Épület Sóstói út 62., így az Erősáramú berendezések
szabványossági jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok javítása nem igazolt, így nem megfelelő. A
felülvizsgálatot 2018. áprilisban végezték, innentől kezdve 6 hónapon belül kellett volna
gondoskodni a hibák javításáról. 35. A Medikusszálló Épület Sóstói út 62., így az Erősáramú
berendezések szabványossági jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok javítása nem igazolt, így nem
megfelelő. A felülvizsgálatot 2018. áprilisban végezték, innentől kezdve 6 hónapon belül kellett volna
gondoskodni a hibák javításáról. 36. A Konyha Épület Sóstói út 62., így az Erősáramú berendezések
szabványossági jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok javítása nem igazolt, így nem megfelelő. A
felülvizsgálatot 2018. áprilisban végezték, innentől kezdve 6 hónapon belül kellett volna
gondoskodni a hibák javításáról.

A
megállapított
hiányosságok
felszámolása
folyamatban
van.
A
területekre
vonatkozó
hiányosságok, javítások saját erővel. illetve külső
vállalkozó bevonásával pótlásra kerültek.

Terbócs Edit tü.hdgy.,
Dr.Lakatos Bence tü.fhdgy.

Az SZSZBMK Nyíregyháza Központi
telephely (Átfogó ellenőrzés).

2021.01.10-től vizsgálat
idejéig

Szepticus Sebészeti járóbeteg
szakrendelés

Dr. Beregvári Zoltán

2021. év

60.

ET0311-1926-4/2021

Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő

2021.08.24

Dr. Türk Bernadett Dr.
Kertész Ildikó

Gyógyászati segédesköz rendeléssel
kapcsolatos kivizsgálás: biztosított
részére el nem végzett ellátás
keretében történt gyógyászati
segédeszköz rendelés.

61.

ET03231/686-8/2021
ET03231/686-10/2021

Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő

2021.08.24
2021.09.03

Hegedűsné Sándor Anikó

Vényduplikáció vizsgálat, kiadási
igazolás bekérése.

2021.07.15

Smaragd Gyógyszertár

Dr.Tóth András Tamás

62.

n.a.

ÉMI-TÜV SÜD Kft.

2021.09.07

Vincze Elemér liftellenőr

10 db felvonó Időszakos vizsgálat (6 db
Hotel diagnosztika épülete, időszakos 4
db Élelmezés épülete).

2021

Ingatlanüzemeltetési és
Üzembiztonsági Osztály

63.

n.a.

ÉMI-TÜV SÜD Kft.

2021.09.07

Vincze Elemér liftellenőr

1 db felvonó vizsgálata ( Időszakos
vizsgálat 1 db régi gyerekosztály
épülete).

2021

64.

n.a.

ÉMI-TÜV SÜD Kft.

2021.09.09

Vincze Elemér liftellenőr

Lift ellenőrzés.

65.

n.a.

ÉMI-TÜV SÜD Kft.

2021.09.072021.09.24

Nagy József liftellenőr

66.

MK-MT/001800-03/2021

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei
Rendőr-Főkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztály

2021.09.08

Takács Zoltánné rendőr
alezredes

37. A Decentrum Épület Sóstói út 62., így az Erősáramú berendezések szabványossági
jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok javítása nem igazolt, így nem megfelelő. A felülvizsgálatot
2018. áprilisban végezték, innentől kezdve 6 hónapon belül kellett volna gondoskodni a hibák
Az ellenőrzés megállapításait a kórház nem fogadja el. A
javításáról. 38. Az Új 200 Ágyas Krónikus Belgyógyászat Épület Sóstói út 62., így az Erősáramú
Az észrevételt követő visszajelzés eddig
kezelőorvos észrevétele, a beteg által aláírt ambuláns
berendezések szabványossági jegyzőkönyvében feltárt hiányosságok javítása nem igazolt, így nem
nem érkezett a NEAK-tól.
lap másolata az észrevételhez csatolva.
megfelelő. A felülvizsgálatot 2018. áprilisban végezték, innentől kezdve 6 hónapon belül kellett volna
gondoskodni a hibák javításáról. 39. A Transzformátorház és Térvilágítás Sóstói út 62., így az
Erősáramú berendezések szabványossági jegyzőkönyvében.

Beküldve, negatív korrekciója a kizárt tételnek, 288 Ft támogatás visszavonva.

További intézkedés nem szükséges.

-

nem releváns

Msz. Kórház épületeiben müködő 10 felvonó (5 db Hotel diagnosztika, 1 db időszakos vizsgálat
steril,
Időszakosvizsgálat
4
db
Élelmezés
épülete)
10 felvonó alkalmas

További intézkedés nem szükséges.

-

Ingatlanüzemeltetési és
Üzembiztonsági Osztály

nem releváns

Msz. Kórház épületeiben müködő 1 db felvonó ( 1 db régi gyerekosztály épülete, 1 db steril)
1 felvonó alkalmas

További intézkedés nem szükséges.

-

2021

Ingatlanüzemeltetési és
Üzembiztonsági Osztály

nem releváns

Fgy.
Kórház
Felvonók alkalmasak

További intézkedés nem szükséges.

-

45 db felvonó időszakos vizsgálata.

2021

Ingatlanüzemeltetési és
Üzembiztonsági Osztály

nem releváns

Nyh. Kórház épületeiben működö felvonók felülvizsgálata a Sóstói és Szent István úton.
Felvonók alkalmasak

További intézkedés nem szükséges.

-

Kábítószer prekurzor kezelésének
rendészeti ellenőrzése.

2021.09.08

SZSZBMK Fehérgyarmati
Telephelye

Dr. Oláh Judit

A kialakított tárolóhely megfelel a 43/2005. (X. 15.) EüM-rendelet 13 §-ába foglaltaknak. Az intézeti
gyógyszártári mért készlet egyezett a nyílvántartó kartonon számoltakkal. Nyilvántartásuk szabályos
és naprakész, rendészeti szempontból kifogás nem történt.

További intézkedés nem szükséges.

-

5. oldal, összesen: 8

épületeiben

működö

felvonók

felülvizsgálata

Hatósági ellenőrzések összefoglalója SZSZBMK 2021

Sorszám

Iktatószám

Ellenőrzést végző hatóság

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

67.

MK-MT/001800-04/2021

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei
Rendőr-Főkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztály

2021.09.08

Takács Zoltánné rendőr
alezredes

Fokozottan ellenőrzött szer
kezelésének rendészeti ellenőrzése.

2021.09.08

SZSZBMK Fehérgyarmati
Telephelye

Dr. Oláh Judit

A kialakított tárolóhely megfelel a 43/2005. (X. 15.) EüM-rendelet 13 §-ába foglaltaknak. Az
alapanyagok patikai mért készlet egyezett a dokumentációból számoltakkal. Nyilvántartásuk
szabályos és naprakész, rendészeti szempontból kifogás nem történt.

További intézkedés nem szükséges.

-

68.

MK-MT/00180001/2021.
MK-MT/00180002/2021.

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei
Rendőr-Főkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztály

2021.09.08

Takács Zoltánné rendőr
alezredes

Kábítószer prekurzor kezelésének és a
fokozottan ellenőrzött szer kezelésének
rendészeti ellenőrzése.

2021. év

SZSZBMK Mátészalka, Intézeti
Gyógyszertár

Simainé Dr. Oláh Judit

A kialakított tárolóhely megfelel a 43/2005. (X.15.) EüM r. 13. §-ában foglaltaknak. A nyilvántartott
készletet tételesen ellenőrizték (megrendelő tömb, labornapló, nyilvántartó karton). Nyilvántartásuk
szabályos és naprakész. Rendészeti szempontból kifogást nem emeltek.

További intézkedés nem szükséges.

-

nem releváns

1. A tűzvédelmi üzemeltetői ellenőrzések folyamatában nem vizsgálhatóak az ellenőrzés idején. Az
üzemeltetői ellenőrzések és felülvizsgálatok nem különülnek el. Az üzemeltetői ellenőrzés nem
történt meg a tűzoltó készülékek, tűzgátló-füstgátló ajtók, túlnyomást biztosító ventilátor esetében.
2. A tűzgátló ajtók időszakos felülvizsgálata során hiányosságok kerültek megállapításra, javítása
nem
történt
meg
(felülvizsgálat
ideje
2021.09.09)
3. A villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata során tapasztalt hiányosségok
javítását
igazolni
nem
tudták.
4. A túlnyomásos lépcsőházak füstmentesítő ventilátorainak időszakos felülvizsgálatát igazlni nem
tudták.
5. A tűzriadó terv évenkénti
gyakoroltatását
igazolni
nem
tudták.
6. A II. pszichiátriai osztályon az I. emeleti folyosón az irányfénylámpán a kiürítési irány nem
megfelelő.
7. A biztonsági felvonó
időszakos felülvizsgálata során tapasztalt hibák javítását igazolni nem tudták.
8. A II. sz. pszichiátriai osztály I. emeletén a túlnyomásos lépcsőház és a közlekedő közötti ajtót
nyitva tartják. A füstmentes lépcsőház biztosítása érdekében a lépcsőház és a közlekedő közötti
ajtót
zárva
kell
tartani.
(füstgátló
ajtó
indokolt,
fénykép
készült)
9. A gerontológiai- pszichiátriai osztályon a kiürítés megfelelősgének vizsgálata indokolt mivel
vannak olyan személyek, amelyek csak betegágyon menthetők és a szobákban levő betegágy
szélesebb mint a betegszoba ajtó így mentésük személyzettel és időigényesen hajtható végre.
10. Az addiktológiai osztály betegebédlő helyiségében a szabadba vezető ajtónál mely
irányfénylámpával is jelölésre került az ajtó előtt asztal és szék van elhelyezve (5-6 méteren belül az
előtéren keresztül is vezet szabadba kijárat, fénykép készült)

2021.11.15-én az Addiktológiai osztály ápolási egysége
és a Geronto-pszichiátriai osztály cseréje megtortént
(költözés). A katasztrófavédelem megállapítása és
annak nyomán szükséges intézkedések megtétele, az
SZSBMK Tűzvédelmi Főelőadónak a feldata, aki az ezzel
kapcsolatos lépéseket megtette.

-

nem releváns

További intézkedés nem szükséges.
A projekt fizikai előrehaladása a Támogatási Szerződésnek és a beszámolónak megfelelő, arányos. A
projekt pénzügyi előrehaladása a Támogatási Szerződésnek és a beszámolónak megfelelő, arányos.
A Kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a kezdeményezettnél rendelkezésre
áll, fellelhető illetőleg egyezik a kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles
másolatokkal. A termékek/szolgáltatások teljesítése a Támogatási Szerződéssel összhangban van. A
nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok be lettek tartva. A közbeszerzésekre
vonatkozó dokumentumok rendelkezésre állnak illetőleg a közbeszerzési értékhatár alatti
beszerzések dokumentumai is, melyek a projekt előrehaladásával összhangban vannak. Elkülönített
számvíteli nyilvántartás rendelkezésre áll. A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó és az
esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva. A projektben vállalt indikátorok és projekt szintű
mérföldkövek teljesülése arányos.

További intézkedés nem szükséges.

-

További intézkedés nem szükséges.

-

69.

70.

36510/2487-1/2021.ált.

6562JS/23.09.2021

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Nyíregyházi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

Interreg Romania-Hungary
Joint Secretariat (JS) - Közös
titkárság

2021.09.15

2021.09.23

Farkas Gábor c. tü. alez. A Sántha Kálmán Szakkórház tűzjelző
tü.hdgy.,
rendszerének dokumentációja. (Átfogó
Dr.Lakatos Bence tü.fhdgy.
ellenőrzés).

Marius CORDUNEANU, JS ROHU 457 - ROcHUs -Care for health in
expert
Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg
Sandor LUCACI, JS expert
counties című projekt monitoring
Fekete Viktor, IP Expert
ellenőrzése.

2021.09.15

2020.08.01-2021.09.23.

SZSZBMK Nagykállói telephelye

Fejlesztési Igazgatóság

2020.02.01-2021.09.23.

Fejlesztési Igazgatóság

nem releváns

További intézkedés nem szükséges.
A projekt fizikai előrehaladása a Támogatási Szerződésnek és a beszámolónak megfelelő, arányos. A
projekt pénzügyi előrehaladása a Támogatási Szerződésnek és a beszámolónak megfelelő, arányos.
A Kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a kezdeményezettnél rendelkezésre
áll, fellelhető illetőleg egyezik a kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles
másolatokkal. A termékek/szolgáltatások teljesítése a Támogatási Szerződéssel összhangban van. A
nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok be lettek tartva. A közbeszerzési
értékhatár alatti beszerzések dokumentumai rndelkezésre állnak, melyek a projekt előrehaladásával
összhangban vannak. Elkülönített számviteli nyilvántartás rendelkezésre áll. A környezeti
fenntarthatóságra vonatkozó és az esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva. A projektben
vállalt indikátorok és projekt szintű mérföldkövek teljesülése arányos.

Az SZSZBMK Fehérgyarmat Kórház
Klímahelyiség (Célellenőrzés).

2021.09.27

SZSZBMK Fehérgyarmati
telephely biztonsági szolgálat
tűzvédelem

nem releváns

A téves tűzjelzés utáni felülvizsgálat dokumentációjának bemutatása.

A risztás okának kivizsgálása,a redkívüli felülvizsgálat
elrendelésének
mellőzése,
nyilatkozattétel.
A
dokumentációk megküldése elektronikus formában
2021.09.30..-án.

-

Hegedűsné Sándor Anikó

Kiadási igazolás bekérése.

2021.09.17

Rubin Gyógyszertár

Dr Kuncsik Andrea

Beküldve, pozitív korrekciója a kizárt tételnek.

További intézkedés nem szükséges.

-

2021.10.19
2021.10.25

Hegedűsné Sándor Anikó

Kiadási igazolás bekérése.

2021.07.15

Smaragd Gyógyszertár

Dr.Tóth András Tamás

Beküldve, negatív korrekciója a kizárt tételnek, 2449 Ft támogatás visszavonva.

További intézkedés nem szükséges.

-

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei
Rendőr-Főkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztály

2021.10.06

Takács Zoltánné rendőr
alezredes

Fokozottan ellenőrzött szerek
kezelésének rendészeti ellenőrzése.

2020.09.14-2021.10.06.

JAOK Intézeti Gyógyszertár

Dr. Őszéné Dr. Gajdos
Anikó

1. A gyógyszerkészlet egyezett. 2. Tárolóhely: erősfalú fémszekrény. 3.Kifogást nem emelek 4.
Nyilvántartás szabályos és naprakész

További intézkedés nem szükséges.

-

MK-JA/00635401/2021/57

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei
Rendőr-Főkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztály

2021.10.06

Takács Zoltánné rendőr
alezredes

Kábítószer prekurzor kezelésének
rendészeti ellenőrzése.

2020.09.14-2021.10.06.

JAOK Intézeti Gyógyszertár

Dr. Őszéné Dr. Gajdos
Anikó

1. A gyógyszerkészlet egyezett. 2. Tárolóhely: erősfalú fémszekrény. 3.Kifogást nem emelek 4.
Nyilvántartás szabályos és naprakész

További intézkedés nem szükséges.

-

77.

1500/145/-/2021.KABSZ

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei
Rendőr-Főkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztály

2021.10.06

Takács Zoltánné rendőr
alezredes

Kábítószerellenőrzés.

2021.10.06

Fül-Orr-Gégészeti osztály

Dr.Bartku István

Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.

További intézkedés nem szükséges.

-

78.

1500/145/-/2021.KABSZ

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei
Rendőr-Főkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztály

2021.10.06

Takács Zoltánné rendőr
alezredes

Kábítószerellenőrzés.

az elmúlt időszak

Szülészet-Nőgyógyászat osztály

Dr. Pap Károly

Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.

További intézkedés nem szükséges.

-

79.

1500/145/-/2021.KABSZ

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei
Rendőr-Főkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztály

2021.10.06

Takács Zoltánné rendőr
alezredes

A fokozottan ellenőrzött szerek
kezelésének rendészeti ellenőrzése.

2021.10.06

Onkoradiológia, Hospice

Dr.Veisz László

Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.

További intézkedés nem szükséges.

-

80.

1500/145/-/2021.KABSZ

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei
Rendőr-Főkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztály

2021.10.06

Takács Zoltánné rendőr
alezredes

A fokozottan ellenőrzött szerek
kezelésének rendészeti ellenőrzése.

2021.10.06

Haematologia

Dr. Szerafin László

Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.

További intézkedés nem szükséges.

-

Marius CORDUNEANU (JS
ROHU 387 - AVC -Added Value in
expert)
Cooperation for stroke situations című
Sandor LUCACI (JS expert)
projekt monitoring ellenőrzése.
Fekete Viktor (IP Expert)

71.

6502JS/16.09.2021

Interreg Romania-Hungary
Joint Secretariat (JS) - Közös
titkárság

2021.09.23

72.

36520/1261-1/2021.ált.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi
Kirendeltség

2021.09.27

Gergorics János tűzoltó
főhadnagy mb. hatósági
osztályvezető

73.

ET03231/1027-5/2021
ET03231/1027-7/2021

Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő

2021.09.28
2021.10.05

74.

ET03231/686-11/2021
ET03231/686-13/2021

Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő

75.

MK-JA/00635301/2021/57

76.

6. oldal, összesen: 8
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81.

1500/145/-/2021.KABSZ

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei
Rendőr-Főkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztály

2021.10.07

Takács Zoltánné rendőr
alezredes

Kábítószerellenőrzés.

2021.10.07

AITO részlegei

Dr.Jurkinya Róbert

Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.

További intézkedés nem szükséges.

-

82.

1500/145/-/2021.KABSZ

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei
Rendőr-Főkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztály

2021.10.07

Takács Zoltánné rendőr
alezredes

Kábítószerellenőrzés.

2021.10.07

Traumatológiai és Kézsebészeti
Osztály

Dr. Kormány Gyula

Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.

További intézkedés nem szükséges.

-

83.

1500/145/-/2021.KABSZ

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei
Rendőr-Főkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztály

2021.10.07

Takács Zoltánné rendőr
alezredes

A fokozottan ellenőrzött szerek
kezelésének rendészeti ellenőrzése.

2021.06.15.-2021.10.07.

Urológiai osztály

Dr. Haja Ferenc

Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.

További intézkedés nem szükséges.

-

84.

1500/145/-/2021.KABSZ

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei
Rendőr-Főkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztály

2021.10.11

Takács Zoltánné rendőr
alezredes

Kábítószerellenőrzés.

2021.10.11

Krónikus Belgyógyászat/ IV. Bel.

Dr. Varga Marianna

Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.

További intézkedés nem szükséges.

-

85.

1500/145/-/2021.KABSZ

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei
Rendőr-Főkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztály

2021.10.11

Takács Zoltánné rendőr
alezredes

Kábítószerellenőrzés.

2021.10.11

Krónikus Belgyógyászat I.bel.
Részleg

Dr. Cserepes Renáta

Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.

További intézkedés nem szükséges.

-

86.

1500/145/-/2021.KABSZ

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei
Rendőr-Főkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztály

2021.10.11

Takács Zoltánné rendőr
alezredes

Kábítószerellenőrzés.

2021.10.11

Krónikus Belgyógyászati és
Geriátria osztály

Dr. Cserepes Renáta

Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.

További intézkedés nem szükséges.

-

87.

1500/145/-/2021.KABSZ

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei
Rendőr-Főkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztály

2021.10.14

Takács Zoltánné rendőr
alezredes

Kábítószerellenőrzés.

2021.10.14

Pulmonológia

Dr. Szabó Péter

Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.

További intézkedés nem szükséges.

-

88.

1500/145/-/2021.KABSZ

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei
Rendőr-Főkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztály

2021.10.14

Takács Zoltánné rendőr
alezredes

Kábítószerellenőrzés.

2021.10.14

Légzésrehabilitációs Osztály

Dr Koncz Mária

Helyszíni ellenőrzés során intézkedésre nem került sor.

További intézkedés nem szükséges.

-

89.

OAH-2021-062630003/2021

Országos Atomenergia Hivatal

2021.10.27

MADARÁSZ ISTVÁN

1 db Gilardoni , Mobilgil AR típ. C-íves
sebészeti képerősítő üzemeltetésének
ellenőrzése.

2020.10.01-2021.10. 27

Bronchológiai szakrendelés

Dr. Szabó Péter

90.

ET03231/686-15/2021

Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő

2021.10.28

Hegedűsné Sándor Anikó

Kiadási igazolás beküldése.

2021.10.28

Smaragd Gyógyszertár

Dr.Tóth András Tamás

Beküldve, pozitív korrekciója a kizárt tételnek.

További intézkedés nem szükséges.

-

91.

OKFŐ/66143-5/2021.

Országos Kórházi Főigazgatóság

2021.10.28-11.30.

Kármán Edina, dr. Kiss
Károly, Renkó Zsuzsanna

A traumatológiai emelt összegű fix díj
szabályszerű elkülönítésének és célhoz
kötött felhasználásának ellenőrzése

2021.01-2021.08

Traumatológia szakma SZSZBMK

nem releváns

Megállapítás: A Kórházban a traumatológiai fix díj felhasználását szabályzatban rögzítették, a
beérkezett díj és a felhasználás számviteli elkülönített nyilvántartásával kapcsolatos belső
szabályokat azonban nem határozták meg. A traumatológiai fix díjról és annak felhasználásáról
elkülönített nyilvántartást nem vezettek. Elkülönített nyílvántartás hiányában a fix díj felhasználását
ellenőrizni nem lehetett.

Intézkedési javaslat nem volt.

-

92.

ET0311/2569-17/2021

2021.11.16

Hankóné Kiss Anett

Vénybekérés ellenőrzéshez.

2021.09.24

Rubin Gyógyszertár

Dr Kuncsik Andrea

Beküldve

További intézkedés nem szükséges.

-

93.

ET0311/2569-17/2021

2021.11.16

Hankóné Kiss Anett

Vénybekérés ellenőrzéshez.

2021.09.14

Borostyán Gyógyszertár

Dr.Keresztély László

Beküldve

További intézkedés nem szükséges.

-

94.

15000/145/2021 kabsz.

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei
Rendőr-Főkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztály

2021.12.06

Takács Zoltánné rendőr
alezredes

Fokozottan ellenőrzött szerek
kezelésének rendészeti ellenőrzése.

2020.11.23-2021..12.06

Rubin Gyógyszertár

Dr Kuncsik Andrea

További intézkedés nem szükséges.

-

95.

15000/145/2021 kabsz.

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei
Rendőr-Főkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztály

2021.12.06

Takács Zoltánné rendőr
alezredes

Fokozottan ellenőrzött szerek
kezelésének rendészeti ellenőrzése.

2020.11.23-2021..12.06

Smaragd Gyógyszertár

Dr.Tóth András Tamás

1. A gyógyszerkészlet egyezett. 2. Tárolóhely: erősfalú fémszekrény. 3.Kifogást nem emelek 4.
Nyilvántartás szabályos és naprakész

További intézkedés nem szükséges.

-

nem releváns

További intézkedés nem szükséges.
A projekt fizikai előrehaladása a Támogatási Szerződésnek és a beszámolónak megfelelő, arányos. A
projekt pénzügyi előrehaladása a Támogatási Szerződésnek és a beszámolónak megfelelő, arányos.
A Kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a kezdeményezettnél rendelkezésre
áll, fellelhető illetőleg egyezik a kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles
másolatokkal. A termékek/szolgáltatások teljesítése a Támogatási Szerződéssel összhangban van. A
nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok be lettek tartva. A közbeszerzésekre
vonatkozó dokumentumok rendelkezésre állnak illetőleg a közbeszerzési értékhatár alatti
beszerzések dokumentumai is, melyek a projekt előrehaladásával összhangban vannak. Elkülönített
számvíteli nyilvántartás rendelkezésre áll. A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó és az
esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva. A projektben vállalt indikátorok és projekt szintű
mérföldkövek teljesülése arányos.
A projekt műszaki készültsége:100%, a projekt pénzügyi készültsége: 95%

További intézkedés nem szükséges.

-

További intézkedés nem szükséges.
A projekt fizikai előrehaladása a Támogatási Szerződésnek és a beszámolónak megfelelő, arányos. A
projekt pénzügyi előrehaladása a Támogatási Szerződésnek és a beszámolónak megfelelő, arányos.
A Kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példánya a kezdeményezettnél rendelkezésre
áll, fellelhető illetőleg egyezik a kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles
másolatokkal. A termékek/szolgáltatások teljesítése a Támogatási Szerződéssel összhangban van. A
nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok be lettek tartva. A közbeszerzésekre
vonatkozó dokumentumok rendelkezésre állnak illetőleg a közbeszerzési értékhatár alatti
beszerzések dokumentumai is, melyek a projekt előrehaladásával összhangban vannak. Elkülönített
számvíteli nyilvántartás rendelkezésre áll. A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó és az
esélyegyenlőség követelményei be lettek tartva. A projektben vállalt indikátorok és projekt szintű
mérföldkövek teljesülése arányos.
A projekt műszaki készültsége:100%, a projekt pénzügyi készültsége: 92%

További intézkedés nem szükséges.

-

96.

0007897-013/2017

Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő
Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati és Ellenőrzési
Főosztály
Helyszíni Ellenőrzési és Iratkezelési
Osztály

0007896-010/2017

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati és Ellenőrzési
Főosztály
Helyszíni Ellenőrzési és Iratkezelési
Osztály

98.

n.a.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály Járványügyi Osztály

99.

n.a.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály Járványügyi Osztály

97.

2021.12.06-07.

2021.12.08

Kiss-Ádám Márta Rebeka,
ellenőrzési referens
EFOP-1.8.19-17-2017-00026 Ökrös Marianna Éva,
"Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a
ellenőrzési referens
Fehérgyarmati járásban".
Dr. Szabóné Sós Judit,
ellenőrzési referens

Tardi Marianna Tímea,
EFOP-1.8.19-17-2017-00028 vezető ellenőrzési referens
"Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a
Dr. Szabóné Sós Judit,
Mátészalkai járásban".
ellenőrzési referens

2018.03.01-2020.04.30.

Fejlesztési Igazgatóság

2018.03.01-2020.04.30.

Fejlesztési Igazgatóság

nem releváns

Sugárvédelmi megbízott e-mail cím változásának
1 fő új dolgozó felügyelet mellett dolgozik, 1 éven belül gondoskodni kell a beiskolázásáról. A
lejelentése megtörtént. 1 fő új dolgozó bővített
bővített sugárvédelmi vizsga sikerességéről szóló bizonyítvány beküldése az ATDR felületén keresztül
sugárvédelmi oktatás a JAOK által megszervezett
az OAH-nak.Sugárvédelmi megbízott e-mail cím változás bejelentése.
legközelebbi időpontban megtörténik.

1.
A
gyógyszerkészlet
egyezett.
2.
Tárolóhely:
3.Kifogást nem emelek 4. Nyilvántartás szabályos és naprakész

erősfalú

fémszekrény.

-

2021.12.13

Dr. Fábiánné Jasku
Erzsébet megyei
szakfelügyelő ápoló

Egészségügyi kártevők elleni védekezés
átfogó ellenőrzése 2020. és 2021. évre
vonatkozóan, különös tekintettel a
rühatka, ágyi poloska fejtetű, ruhatetű,
és egyéb ízeltlábúak okozta ártalmak
felmérésére.

2020/2021

Sántha Kálmán Szakkórház

nincs

Az ellenőrzés kapcsán megállapítható, hogy kellő gondossággal figyelemmel követik a kártevők elleni
Kifogást nem találtak, így intézkedés nem történt.
védekezést. Jelenlétük észlelése kapcsán azonnal intézkednek.

-

2021.12.13

Dr. Fábiánné Jasku
Erzsébet megyei
szakfelügyelő ápoló

A fekvőbeteg ellátó osztályok
gyógyszerelési tevékenységének
ápolásszakfelügyeleti ellenőrzése.

2021.12.13

II. Pszichiátriai osztály

Dr. Pollák Csaba

A II. Pszichiátriai osztály tiszta rendezett. A gyógyszerelés ellenőrzése kapcsán eltérést nem találtam.
A munkavégzés protokollnak megfelelően történik. A beteg gyógyszerelése kapcsán a Kifogást nem találtak, így intézkedés nem történt.
gyógyszerrendelés, beadás és annak dokumentálása megfelelő.

-

7. oldal, összesen: 8

Hatósági ellenőrzések összefoglalója SZSZBMK 2021

Sorszám

Iktatószám

Ellenőrzést végző hatóság

Ellenőrzés
időpontja

Ellenőrzéssel érintett
orvos

Ellenőrzés tárgy
A Nemzeti Népegészségügyi Központ
Egészségügyi Igazgatási Főosztályához
beérkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház által, a beteg részére
nyújtott egészségügyi ellátásval
kapcsolatos panaszbeadványt követő
felkért ápolás-szakmai vizsgálat
felfolytatása.

2021.12.13

I. Pszichiátriai Osztály

Dr. Popovics Zita

2021.12.13

Dr. Fábiánné Jasku
Erzsébet megyei
szakfelügyelő ápoló

Vizsgált időszak

Ellenőrzéssel érintett szervezeti
egység

Ellenőrzést végző személy

A hatóság megállapításai/elrendelt intézkedések

Végrehajtott intézkedések az SZSZBMK részéről

Megjegyzés

A hatósági ellenőrzés egy korábbi betegpanasz mentén
született, eltérést nem írtak le, a beteg által kifogásolt
Az ápolási dokumentációban egy esetben találtam bejegyzést, hogy a gyógyszer por alakba lett
por alapú gyógyszer bevételével kapcsolatban egy
beadva. Az orvosi rendelést a gyógyszer formára nem találtam ezen a napon feltüntetve 2000 ml per
megjegyzést tettek. Az ápolási dokumentumoban
os beadatására is sor került.
kötelező feltüntetni a gyógyszer beadásának formáját,
ezzel kapcsolatos ápolási elírások léteznek.

-

100.

Sz/NEF/1484-3/2021

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály

101.

SZ/NEF/1543-1/2021

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály Járványügyi Osztály

2021.12.14

Dr. Fábiánné Jasku
Erzsébet megyei
szakfelügyelő ápoló

Krónikus tüdőgyógyászat fekvőbeteg
szakellátás gyógyszerelési
tevékenységének ápolásszakfelügyeleti
ellenőrzése.

2021.

1900 Krónikus tüdőgyógyászat
fekvőbeteg szakellátás

nincs

Az osztály rendezett, az ellátott betegek megfelelő környezetben, az eljárásoknak megfeleően
vannak ellátva. A gyógyszereléssel kapcsolatos ápolási folyamatok, teendők megfelelően, pontosan
dokumentáltak, eltérést nem tapasztaltak. További intézkedést nem rendeltek el.

További intézkedés nem szükséges.

-

102.

SZ/NEF/1544-1/2021

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály Járványügyi Osztály

2021.12.14

Dr. Fábiánné Jasku
Erzsébet megyei
szakfelügyelő ápoló

Egészségügyi kártevők elleni védekezés
átfogó ellenőrzése.

2021.

1900 Krónikus tüdőgyógyászat
fekvőbeteg szakellátás

nincs

Az egészségügyi kártevők elleni védekezés megfelelő. További intézkedést nem rendeltek el.

További intézkedés nem szükséges.

-

103.

SZ/NEF/1544-1/2021

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály Járványügyi Osztály

2021.12.14

Dr. Fábiánné Jasku
Erzsébet megyei
szakfelügyelő ápoló

Ápolási osztály gyógyszerelési
tevékenységének ápolásszakfelügyeleti
ellenőrzése.

2021.

1900 Krónikus tüdőgyógyászat
fekvőbeteg szakellátás

nincs

Az osztály rendezett az ellátott betegek megfelelő környezetben, az eljárásoknak megfeleően
vannak ellátva. A gyógyszereléssel kapcsolatos ápolási folyamatok, teendők megfelelően, pontosan
dokumentáltak, eltérést nem tapasztaltak. További intézkedést nem rendeltek el.

További intézkedés nem szükséges.

-

8. oldal, összesen: 8

