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Nyilatkozat
az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” elnevezésű projekt keretében
megvalósult egészségfejlesztési tanácsadásról

Résztvevő családi és utóneve:
Résztvevő lakcíme:
A „Nyitott Laboratórium” program lépései:
- Mintavételi csomag és előzetes tájékoztatást átvétele az ivóvízben lévő ólom egészségkockázatáról
- A vízminták eljuttatása az Nemzeti Népegészségügyi Központ Vízhigiénés osztályára az ivóvíz ólom
tartalmának vizsgálata céljából
- Egyéni egészségfejlesztési tájékoztatás az ivóvízben lévő ólom egészségkockázatáról
- A vizsgálati eredmények megküldése és értékelése
Az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
projekt keretében a „Nyitott Laboratórium” program során az alábbi egészségfejlesztési, egészségnevelési témákról
kaptam tájékoztatást:
1. Az ivóvíz eredetű ólom bevitel kockázatairól: Az épületek belső ivóvízhálózatában megtalálható
anyagokból beoldódva kerülhet be az ivóvízbe. Az ivóvíz ólom tartalmának fő forrásai az ólomcsövek,
melyek elsősorban a régi városmagokban, illetve régen épült lakások belső ivóvízhálózatában még ma
is megtalálhatók. Kisebb mennyiségben ólom oldódhat ki egyéb szerkezeti anyagokból is (pl. vízóra,
csaptelepek, galvanizált acélcsövek).
2. Az ólom egészséghatásairól: Az ólom egy nehézfém, amelynek káros egészséghatása régóta ismert.
Ezek közül elsősorban a kisgyermekek mentális fejlődésére gyakorolt hatása emelhető ki. Az ólom
kitettségre a gyermekek, a várandósok és a magzatok a legérzékenyebbek. Az ólom lehetséges
egészséghatásai: vérszegénység, vese elégtelenség, szív és érrendszeri megbetegedéseket és központi
idegrendszeri tünetek.
3. A kockázat csökkenésének lehetőségeiről: Fogyasztás előtt mindenképp javasolt az ivóvíz folyatása,
valamint étel és ital készítéshez, iváshoz a hideg víz fogyasztása. Az ólomcsövek teljes cseréjéig
kockázatcsökkentő beavatkozásokat használhatók, mint például a megfelelő víztisztító kisberendezés
használata vagy egyéb ivóvíz forrás választása.
Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy az „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” c.
EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú projekt – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló jogszabályoknak megfelelően – adataimat az egészségfejlesztési indikátorok
teljesítésének mértékéhez kötötten kezelje (ideértve ezen adatok felvételét, elektronikus formátumú (pdf), illetve papír
alapú tárolását, feldolgozását, továbbítását), valamint a projekt megvalósításáért felelős felügyeleti szervek részére
bemutassa, és fenti szervezetek részére ezeket az adatokat anonimizált jelentések készítésére felhasználja.
Aláírásommal igazolom, hogy Adatvédelmi tájékoztatást kaptam a személyes adataim kezeléséről, nyilvántartásáról,
azokhoz való hozzáférésről, korlátozásáról és feldolgozásáról (az információk a Projekt Adatkezelési tájékoztatójában is
elérhetők a https://efop180.antsz.hu/attachments/article/128/adatvedelmi_nyilatkozat.pdf weboldalon).
A tájékoztatás során felmerült kérdéseimre választ kaptam.
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