
tett arra, hogy közvetíti a 

tisztiorvosok által megfo-

galmazottakat, mielőtt 

rátért volna a hazai infek-

ciókontrollal foglalkozó 

előadására. A plenáris ülés 

a továbbiakban és a fővá-

ros lakosságának egy év-

század alatt megváltozott 

egészségi állapotával, de-

mográfiai kérdésekkel, a 

„Levegő Éve 2013” levegő-

minőségre vonatkozó hazai 

és nemzetközi eredménye-

ivel foglalkozott.  

A közös tudományos ülés 

plenáris szekciója témája 

volt még a mintamenza 

országos programmá való 

kiterjesztése, a hőséghul-

lám egészségügyi vonatko-

zásai, a poszttraumás 

stressz megelőzése, a csa-

ládban követendő kémiai 

biztonság valamint határo-

kon átnyúló témaként a 

romániai dohányzáskuta-

tás új távlatai.  

A közös tudományos ülés 

első napja a két tudomá-

nyos társaság közgyűlésé-

vel és társasági vacsorával 

zárult. A következő két nap 

közel 80 előadás hangzik el 

párhuzamos szekciókban, 

valamint helyet kap egy 

félnapos műhelymunka is.  

A népegészségügy számos 

aktuális kérdésére fóku-

szálva kezdődött meg a 

Magyar Higiénikusok Tár-

sasága XLII. Vándorgyűlése 

és a Népegészségügyi Tu-

dományos Társaság XXI. 

kongresszusa közös tudo-

mányos ülése Sarlós-

pusztán, Pest megye 

legdélibb településén. Há-

rom napon át a szakterület 

hazai reprezentánsai, min-

tegy százötvenen cserél-

nek eszmét, több kiemelt 

téma köré csoportosítva az 

előadásokat, posztereket.  

Ezek: a népegészségügy, a 

járványügy, a  gyermek-

egészségügy, a vízhigiéne, 

a levegőhigiéne, a táplál-

kozástudomány, az élelme-

zés-egészségügy, a kémiai 

biztonság, a kozmetikai és 

háztartás vegyipar, a ka-

tasztrófa-egészségügy.  

Dr. Páldy Anna és dr. Mu-

csi Gyula, a két tudomá-

nyos társaság elnökének 

köszöntője után dr. Paller 

Judit országos tisztifőorvos 

adta meg a tanácskozás 

alaphangját előadásával, a 

hazai népegészségügyi 

feladatokat ellátó intéz-

ményrendszer helyzetének 

elemzésével.  Többek kö-

zött elmondta: a szakmai-

ság, a rendszerben dolgo-

zók elkötelezettsége, a 

jogszabályi környezet a 

megosztottság, a két mi-

nisztérium alá sorolt szer-

vezeti felépítés ellenére is 

biztosítja az ÁNTSZ orszá-

gos és területi szerveinek 

működését, a hazai köz-

egészségügyi, járványügyi 

biztonságot. Egyre nehe-

zebb azonban a feladatel-

látás, egyre kevesebb jól 

képzett tisztiorvos van a 

szolgálatban, a közigazga-

tási lét nem ad megfelelő 

életpálya-modellt a nép-

egészségügyi szakterület-

nek.  Meg kell magunknak 

fogalmazni: milyen lét-

számmal mit kell tudnia a 

járásnak, a megyének, az 

országos szervnek,  a fela-

dathoz, a szakterülethez 

újra kell képezni, építeni a 

szakembergárdát, ehhez 

elő kell teremteni a szüksé-

ges forrásokat – fogalma-

zott.  

Dr. Horváth Ildikó az Em-

beri Erőforrások Miniszté-

riuma Egészségügyért Fele-

lős Államtitkársága  egés-

zségpolitikai főosztályának 

vezetője, a plenáris ülés 

első előadójaként ígéretet 

Fókuszban a népegészségügy 
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