1. melléklet a ……………………. önk-i határozathoz
Intézkedési terv
az önkormányzat által fenntartott fogorvosi rendelőben végzett ápolás-szakfelügyeleti és közegészségügyi ellenőrzés által feltárt hiányosságok
kiküszöbölésére
Decs Nagyközség Önkormányzata
Ellenőrzési jelentésben rögzített

megállapítás rövid leírása
A praxisban 1 fő szakdolgozó tevékenykedik, klinikai
fogászati higiénikus (54) végzettséggel. Működési
nyilvántartási kártyája 2019. 01. 29-én lejárt, jelenleg
felügyelet mellett végzi munkáját.

Intézkedési tervben rögzített
felada
t sorszám
a

elvégzendő feladat

feladat
végrehajtásának
határideje

1.

A működési kártya megújítás iránti kérelme 2020.
június 19. napján az Állami Egészségügyi és Ellátó folyamatban
Központhoz benyújtásra került.

A rendelési idő eltér a nyilvántartási programunkban
szereplő rendelési időtől.

2.

A Népegészségügyi Osztály és a NEAK felé jelezni
fogjuk a rendelési idő változtatását. Jelenleg
2020.09.15.
hatályban lévő rendelési idő hétfő, szerda, csütörtök:
8-13 óráig

Sterilizáló berendezésen lévő matricán a felirat elmosódott,
az időszakos műszaki felülvizsgálatról egyéb dokumentum
nem áll rendelkezésre a helyszínen.

3.

Röntgen készülék időszakos műszaki felülvizsgálata
2020.05.02-én lejárt.

4.

Röntgenfelvételeket az asszisztens készíti, bővített
sugárvédelmi tanfolyamon 2014. évben vett részt, mely
2019.03.10-én lejárt, megújítása szükséges.
Az orvosi csaptelepnél a decsi gyógyszertárban készült
alkoholos kézfertőtlenítőszer van kihelyezve, melynek nincs
a Nemzeti Népegészségügyi Központ által engedélyezett
száma, virucid (vírusölő) hatása nem ismert.

5.

6.

feladat végrehajtásért felelős
személy
Antalné
Szebenyi Beáta
szakdolgozó

Dr. Szabolcski
Ahác Annamária
fogorvos
Takácsné
Gehring Mária
jegyző
Sterilizáló berendezés időszakos felülvizsgálatáról
Dr. Szabolcski
szóló dokumentum beszerzése MEDIHEAD Kft-től folyamatban Ahác Annamária
folyamatban van.
fogorvos
MEDIHEAD Kft. végzi a felülvizsgálatot, tájékoztatása
Dr. Szabolcski
szerint augusztus végén tudja elvégezni röntgen folyamatban Ahác Annamária
készülék felülvizsgálatát.
fogorvos
Sugárvédelmi tanfolyamra történő jelentkezés
Antalné
folyamatban van, a tanfolyam előreláthatólag ősszel folyamatban Szebenyi Beáta
indul.
szakdolgozó
Az alkoholos kézfertőtlenítőszer cserélésre került
végrehajtva
Clarasept higiénés kéztisztító és fertőtlenítőre.
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Dr. Szabolcski
Ahác Annamária
fogorvos

A fogorvosi rendelőben keletkező veszélyes hulladékot az
épületben
működő
helyettes
felnőtt
körzet
hűtőszekrényében tárolják. A bemutatott veszélyes hulladék
elszállítószámla alapján, a veszélyes hulladékot 2020.02.18án szállították el utoljára.

7.

A fogorvos és asszisztensnő az ellenőrzés időpontjában
nem tudta bemutatni az oltási kiskönyvét, így nem tudtak
meggyőződni Hepatitis B oltottságukról.

8.

A felület fertőtlenítőszernek a Népegészségügyi Központ
által engedélyezett száma nincs, virucid (vírusölő) hatása
nem ismert Medisept Velox Spray, Asepssol).

9.

A hőlégsterilizátoron az időszakos műszaki felülvizsgálatot
jelző matricán az érvényességi idő elmosódott, erről szóló
egyéb dokumentáció nincs a helyszínen.
A hőlégsterilizáláshoz nem minden fogászati eszközt
csomagolnak. A hőlégsterilizátorban a csomagolatlanul
tárolnak fogászati eszközöket.
A steril eszközök csomagolásán a sterilizálás napja,
érvényességei ideje és a sterilizálást végző kézjegye nincs
feltüntetve.
A hőlégsterilizálást 180 oC-on 45 percig végzik, a 25 perc
helyett. Valószínűleg a steril eszközök csomagoló anyaga
ezért sárgul be.
A steril eszközöket zárt fiókban tárolják a már lefertőtlenített
eszközökkel együtt.
Ellenőrzés időpontjában a steril eszközök és a
lefertőtlenített eszközök között néhány fogászati eszköz
rozsdás volt.

A fogorvosi rendelés a veszélyhelyzet miatt szünetelt,
így veszélyes hulladék nem keletkezett. A rendelés
folyamatos
újra indulásával a veszélyes hulladék havonta
elszállításra fog kerülni.

Dr. Szabolcski
Ahác Annamária
fogorvos

Antalné
Az asszisztensnő az oltási kiskönyvének másolata az
Szebenyi Beáta
intézkedési tervvel együtt benyújtásra kerül. A
szakdolgozó
2020. 08.19.
fogorvos az oltási könyvét 2020. augusztus 19.
Dr. Szabolcski
napjáig bemutatja.
Ahác Annamária
fogorvos
Dr. Szabolcski
A felület fertőtlenítőszer beszerzésre került (mikrozid
Ahác Annamária
végrehajtva
AF liquid)
fogorvos

Időszakos
műszaki
felülvizsgálatról
szóló
Dr. Szabolcski
10. dokumentum
beszerzése
MEDIHEAD
Kft-től folyamatban Ahác Annamária
folyamatban van.
fogorvos
Fogászati
eszközök
csomagolásra
kerültek,
Dr. Szabolcski
11. elkülönített tárolása megtörtént, dátummal, aláírással végrehajtva Ahác Annamária
ellátva.
fogorvos
A steril eszközök csomagolásán a sterilizálás napja,
Dr. Szabolcski
12. érvényességei ideje és a sterilizálást végző kézjegye végrehajtva Ahác Annamária
feltüntetésre került.
fogorvos
Dr. Szabolcski
o
A hőlégsterilizálást a jövőben 180 C-on 25 percig
13.
folyamatos
Ahác Annamária
történik.
fogorvos
Dr. Szabolcski
A steril eszközöket tárolása elkülönítve, zárt fiókban
14.
folyamatos
Ahác Annamária
történik.
fogorvos
Dr. Szabolcski
15. A rozsdás eszközök selejtezésre kerültek.
végrehajtva Ahác Annamária
fogorvos

Decs, 2020. augusztus 11.
Heberling Tibor
polgármester

Takácsné Gehring Mária
jegyző
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