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TrienniumTriennium 20122012--20142014



Elnöki jelentésElnöki jelentés
Dr. Dr. KazutagaKazutaga KogiKogi

A 2012A 2012--1414--es es TrienniumotTrienniumot a megerősített nemzetközi a megerősített nemzetközi 
együttműködés  jellemzi, mely munkának a célja az egészségi együttműködés  jellemzi, mely munkának a célja az egészségi 
állapot javítása, a biztonság és a jólét a munkahelyen, valamint állapot javítása, a biztonság és a jólét a munkahelyen, valamint állapot javítása, a biztonság és a jólét a munkahelyen, valamint állapot javítása, a biztonság és a jólét a munkahelyen, valamint 
az alapvető foglalkozásaz alapvető foglalkozás--egészségügyi szolgáltatás egészségügyi szolgáltatás 
hatékonyságának javítása, elérhetővé tétele minden dolgozó hatékonyságának javítása, elérhetővé tétele minden dolgozó 
számára.számára.

Ezzel párhuzamosan az ICOH szervezeti fejlesztése,mint Ezzel párhuzamosan az ICOH szervezeti fejlesztése,mint 
multidiszciplináris, független, tudományos egyesületé továbbra is multidiszciplináris, független, tudományos egyesületé továbbra is 
kiemelt. Ebbe beletartozik a szervezeti intézkedések erősítése és kiemelt. Ebbe beletartozik a szervezeti intézkedések erősítése és 
ennek érdekében a nemzetközi együttműködés fokozása.ennek érdekében a nemzetközi együttműködés fokozása.



A 2012-2014 Triennium értékelése

Kiemelt tevékenységek Eredmények 

Proaktív munkahelyi kockázatértékelés és ellenőrzés +++

Foglalkozás-egészségügyi szolgálatok kiterjesztése minden munkavállalóra ++〜+++

Akció-orientált ICOH eszköztárak fejlesztése  ++

A jó munkahelyi egészségvédelem gyakorlata változatos munkahelyeken ++

ICOH hálózati tevékenységek erősítése +++

Szervezeti fejlődés eredmények

Szervezeti fejlesztés folytonossága ++Szervezeti fejlesztés folytonossága ++

Együttműködés kialakítása a társ-szövetségekkel ++〜+++

Tudományos tevékenységek megerősítése +++

Nemzeti Titkárságok munkájának támogatása +++

Információs tevékenység megerősítése +++

Taglétszám növelése ++

++ = jó úton haladunk

+++ = kielégítő eredmények



Főtitkári jelentésFőtitkári jelentés
Dr. Dr. SergioSergio IavicoliIavicoli

A Titkárság tevékenységének célja a tagok A Titkárság tevékenységének célja a tagok 
toborzása, az ICOH honlapjának naprakész toborzása, az ICOH honlapjának naprakész 
üzemeltetése és a kapcsolattartás a Tudományos üzemeltetése és a kapcsolattartás a Tudományos 
Bizottságokkal, a Nemzeti Titkárságokkal és az Bizottságokkal, a Nemzeti Titkárságokkal és az 
Egészségügyi Világszervezettel (WHO). Egészségügyi Világszervezettel (WHO). 

Mindeközben végzi a szervezet napi munkájának irányítását, Mindeközben végzi a szervezet napi munkájának irányítását, Mindeközben végzi a szervezet napi munkájának irányítását, Mindeközben végzi a szervezet napi munkájának irányítását, 
melynek 96 országból több mint 1900 tagja van, hivatalos melynek 96 országból több mint 1900 tagja van, hivatalos 
kapcsolatban áll a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO) kapcsolatban áll a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO) 
és az Egészségügyi Világszervezettel (WHO).és az Egészségügyi Világszervezettel (WHO).

Az ICOH tagság összetétele kor és Az ICOH tagság összetétele kor és 
földrajzi elhelyezkedés szerintföldrajzi elhelyezkedés szerint



Jelentés az ICOH Tudományos TársaságairólJelentés az ICOH Tudományos Társaságairól
Prof. Prof. BonnieBonnie Rogers alelnökRogers alelnök

Az Az ICOHICOH--nn belül már 35 Tudományos Társaság belül már 35 Tudományos Társaság 
tevékenykedik, megteremtve az ICOH működésének tevékenykedik, megteremtve az ICOH működésének 
tudományos hátterét.tudományos hátterét.
Az elmúlt időszakban 110 konferencián vitatták megAz elmúlt időszakban 110 konferencián vitatták meg
az elért eredményeket, 150 kiadvány látott napvilágot. az elért eredményeket, 150 kiadvány látott napvilágot. 

A munka középpontjában a munkahelyi biztonság és A munka középpontjában a munkahelyi biztonság és 
egészségvédelem, a szakemberek fejlődésének egészségvédelem, a szakemberek fejlődésének egészségvédelem, a szakemberek fejlődésének egészségvédelem, a szakemberek fejlődésének 
támogatása az alapvető munkahelyi egészségvédelmitámogatása az alapvető munkahelyi egészségvédelmi
szolgáltatások állnak.szolgáltatások állnak.



Jelentés a Nemzeti Titkárságok MűködésérőlJelentés a Nemzeti Titkárságok Működéséről
SuviSuvi LehtinenLehtinen alelnökalelnök

Nemzeti Titkárságok munkaterveNemzeti Titkárságok munkaterve

•• Az ICOH Dokumentumainak és promóciós eszközeinek Az ICOH Dokumentumainak és promóciós eszközeinek 
elérhetővé tétele az adott országbanelérhetővé tétele az adott országban

•• Az ICOH tagság növeléseAz ICOH tagság növelése
•• Részvétel a Nemzeti Titkárságok regionális találkozóinRészvétel a Nemzeti Titkárságok regionális találkozóin
•• Kapcsolattartás a Nemzeti FoglalkozásKapcsolattartás a Nemzeti Foglalkozás--egészségügyi egészségügyi •• Kapcsolattartás a Nemzeti FoglalkozásKapcsolattartás a Nemzeti Foglalkozás--egészségügyi egészségügyi 

SzövetséggelSzövetséggel
•• Összefoglaló jelentések (kérdőívek) készítése a ICOH feléÖsszefoglaló jelentések (kérdőívek) készítése a ICOH felé



31. Nemzetközi Foglalkozás31. Nemzetközi Foglalkozás--egészségügyi Kongresszus egészségügyi Kongresszus 
Szöul, Korea 2015. május 31. Szöul, Korea 2015. május 31. -- június 5.június 5.

•• 3203 résztvevő3203 résztvevő
•• 2000 benyújtott, ebből 1631 elfogadott absztrakt2000 benyújtott, ebből 1631 elfogadott absztrakt
•• 172 előadás a plenáris üléseken172 előadás a plenáris üléseken



Pillanatképek a kongresszusrólPillanatképek a kongresszusról



Főbb témakörökFőbb témakörök

Sugárterhelés hatásaiSugárterhelés hatásaiEgészségügyi szolgáltatások, Egészségügyi szolgáltatások, 
kutatás és értékelés kutatás és értékelés Járványügy Járványügy 

a foglalkozása foglalkozás--egészségügybenegészségügyben

BalesetmegelőzésBalesetmegelőzés
Öregedés és a munka Öregedés és a munka 

Munkanélküliség, a munkahelyek Munkanélküliség, a munkahelyek 
bizonytalansága és egészség bizonytalansága és egészség 

Kisvállalkozások és az Kisvállalkozások és az 
informális szektor informális szektor 

Fiatal munkavállalók Fiatal munkavállalók 
és a gyermekmunkaés a gyermekmunka

Foglalkozási és Foglalkozási és 
környezeti környezeti dermatózisokdermatózisok



Reprodukciós veszélyek Reprodukciós veszélyek Munkabiztonság és Munkabiztonság és 
egészségvédelem a  bányászatban egészségvédelem a  bányászatban 

PszichoszociálisPszichoszociális tényezők tényezők 

Nanotechnológia egészségre Nanotechnológia egészségre 
gyakorolt hatása gyakorolt hatása 

Vidéki egészségügyi: mezőgazdaság, Vidéki egészségügyi: mezőgazdaság, 
növényvédő szerek és szerves por növényvédő szerek és szerves por 

Hőmérsékleti tényezők Hőmérsékleti tényezők Megváltozott munkaképesség, Megváltozott munkaképesség, 
integrációintegráció

Légzőszervi megbetegedések Légzőszervi megbetegedések 

LLátásvizsgálatoátásvizsgálatok



A Kongresszuson elfogadták a tízpontos Szöul Nyilatkozatot a A Kongresszuson elfogadták a tízpontos Szöul Nyilatkozatot a 
mindenki számára elérhető foglalkozásmindenki számára elérhető foglalkozás--egészségügyi szolgáltatások egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztéséről. fejlesztéséről. 

A dokumentum hangsúlyozza a A dokumentum hangsúlyozza a fogl.eüfogl.eü. szolgáltatások fontosságának . szolgáltatások fontosságának 
nagyobb felismerését (OHS) és fejlesztését a képzés, az oktatás és a nagyobb felismerését (OHS) és fejlesztését a képzés, az oktatás és a 
nagyobb globális együttműködés kialakításán keresztül. nagyobb globális együttműködés kialakításán keresztül. 

A nyilatkozatot  aláírta Dr. Lee, Young A nyilatkozatot  aláírta Dr. Lee, Young SoonSoon a kongresszus és a Korea a kongresszus és a Korea 
Munkabiztonsági Társaság (KOSHA) elnöke, és Dr. Munkabiztonsági Társaság (KOSHA) elnöke, és Dr. KazutakaKazutaka KogiKogi az az 
ICOH elnöke.ICOH elnöke.





PolitikaPolitika
ILO 161. Egyezmény 171. Ajánlás alapján minden kormánynakILO 161. Egyezmény 171. Ajánlás alapján minden kormánynak
meg kell teremteni a törvényi hátteret a foglalkozásmeg kell teremteni a törvényi hátteret a foglalkozás--egészségügyiegészségügyi
szolgáltatások elérhetővé tételére minden munkavállaló számáraszolgáltatások elérhetővé tételére minden munkavállaló számára

VégrehajtásVégrehajtás
Törvényi szabályozás, jól meghatározott jogok és feladatkörökTörvényi szabályozás, jól meghatározott jogok és feladatkörök
Támogató szolgáltatások megerősítéseTámogató szolgáltatások megerősítése

Tartalom és tevékenységekTartalom és tevékenységek
Prevenció, fizikai, kémiai, biológiai és ergonómiai faktorok, a Prevenció, fizikai, kémiai, biológiai és ergonómiai faktorok, a 
foglalkozásfoglalkozás--egészségügyi megbetegedések és balesetek kivédéseegészségügyi megbetegedések és balesetek kivédésefoglalkozásfoglalkozás--egészségügyi megbetegedések és balesetek kivédéseegészségügyi megbetegedések és balesetek kivédése

HR, szakértelem és tapasztalatHR, szakértelem és tapasztalat
A kutatási eredmények hozzáférhetőségét biztosítani kell. Lehetőség A kutatási eredmények hozzáférhetőségét biztosítani kell. Lehetőség 
szerint multidiszciplináris teamek felállítása: szakorvos, szerint multidiszciplináris teamek felállítása: szakorvos, 
szakasszisztens, ergonómiai szakember, munkapszichológus, szakasszisztens, ergonómiai szakember, munkapszichológus, 
rehabilitációs szakember együttműködése az alapellátásban.rehabilitációs szakember együttműködése az alapellátásban.

OktatásOktatás
Az oktatás és továbbképzések szervezése egyetemi szintenAz oktatás és továbbképzések szervezése egyetemi szinten



Információk és jó gyakorlatok megosztásaInformációk és jó gyakorlatok megosztása
Nemzetközi együttműködés keretében ösztönözni kell az információk, Nemzetközi együttműködés keretében ösztönözni kell az információk, 
útmutatások, jó gyakorlati példák megosztását az ágazaton belül útmutatások, jó gyakorlati példák megosztását az ágazaton belül 
(WHO, ILO, ICOH…)(WHO, ILO, ICOH…)

KutatásKutatás
Tapasztalatok szerint a leghatékonyabban a Nemzeti foglalkozásTapasztalatok szerint a leghatékonyabban a Nemzeti foglalkozás--
egészségügyi Társaságok égisze alatt működik.egészségügyi Társaságok égisze alatt működik.

EgyüttműködésEgyüttműködés
Nemzeti és nemzetközi szinten is nagy jelentőségűNemzeti és nemzetközi szinten is nagy jelentőségű

ElkötelezettségElkötelezettség
A Kongresszus szervezői és résztvevői elkötelezik magukat a program A Kongresszus szervezői és résztvevői elkötelezik magukat a program 
megvalósítása mellett.megvalósítása mellett.

UtánkövetésUtánkövetés
A következő 32. Nemzetközi FoglalkozásA következő 32. Nemzetközi Foglalkozás--egészségügyi Konferencián, egészségügyi Konferencián, 
20182018--ban ban DublinbanDublinban megvitatják az elért eredményeket.megvitatják az elért eredményeket.



Életműdíjat kapott Prof. Jerry Jeyaratnam, az ICOH korábbi 
főtitkára, innovatív kutató, pedagógus és vezető, a Szingapúri 
Nemzetközi Egyetem foglalkozás-egészségügyi mentora.

A kitüntetést átadta Prof. Sergio Iavicoli ICOH főtitkár



Az ILO Mester Ösztöndíj nyertesei:  
Dr. Victor Hoe, Malajzia és Dr. Gloria Villalobos, Kolumbia. 

Mindketten 3 hónapos ösztöndíjat nyertek az ILO nemzetközi képzési 
központjába Torinóba, és egy 3 hónapos távoktatási programban való 

részvételt  .
A nyereményeket az ICOH Kongresszuson adta át Dr. Kazutaka Kogi elnök





Köszönjük figyelmüketKöszönjük figyelmüket

www.icoh.huwww.icoh.hu

www.icohweb.orgwww.icohweb.org

www.icoh2015.orgwww.icoh2015.org


