ZAVOD ZA
ZDRAVSTVENO VARSTVO
MARIBOR

Na Zavodu je zaposlenih 253 delavcev, od tega
več kot polovico z visoko in višješolsko izobrazbo različnih strok.
Zavod ima najsodobnejše, tehnološko in strokovno opremljene laboratorije za medicinsko
in sanitarno mikrobiologijo ter fizikalno-kemijske preiskave.
Kakovost dela zagotavljamo s standardoma
ISO 9001/2000 in SIST EN ISO/IEC 10725.

Zavod je vključen v programe monitoringov
okoljskih prvin v Republiki Sloveniji in v programe uradnega nadzora. Podlage za uspešnost so tudi v znanstveno-raziskovalnem
in projektnem delu – v letih 2009–2014 je v
različnih stopnjah izvajanja več kot pet mednarodnih projektov, med njimi tudi čezmejni
projekti s sosednjo Avstrijo. Strokovnjaki Zavoda so aktivno vključeni v izvajanje študijskih
programov fakultet in visokih šol.
Varstvo okolja, vpliv okolja na zdravje, varstvo
potrošnikov, razmere v delovnem okolju in vrhunska analitika so področja dela v Inštitutu
za varstvo okolja. Področja dejavnosti: preiskave podzemnih in površinskih voda, pitnih
in kopalnih voda, obremenjenosti tal in rastlin,

preiskave zraka, meritve hrupa v okolju, ob
cestah, v prostorih, meritve emisij v zrak iz industrijskih procesov in energetskih objektov,
preiskave odpadkov in nadzor vplivov odlagališč odpadkov na okolje, ekotoksikološke raziskave, ocenjevanje kemikalij, meritve na delovnih mestih in ocene tveganja delovnih mest,
preiskave skladnosti in zdravstvenih tveganj
živil, materialov v stiku z živili in vodo, igrač in
izdelkov splošne varnosti, izvajanje specialnih
analiz – dioksinov in furanov, dioksinom podobnih PCB, PBDE, ftalatov, aktivnih snovi in
metabolitov pesticidov. V okviru Inštituta deluje mobilna enota z ekološkim laboratorijem.
Dejavnosti
−− Higiena in zdravstvena ekologija izvaja
zdravstveno-higienski nadzor v proizvodnji in prometu z živili.
−− Center za epidemiologijo spremlja gibanja nalezljivih bolezni v regiji.
−− Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija in
dekontaminacija – storitve izvajamo na
področju Slovenije v štirih oddelkih: Maribor, Slovenska Bistrica (Celje), Ljubljana in
Koper (Nova Gorica).
−− Mikrobiologija – diagnostika bakterijskih
in virusnih povzročiteljev bolezni.
−− Center za spremljanje zdravstvenega
varstva prebivalstva in promocija zdravja na regionalnem nivoju koordinira izvajanje Nacionalnega programa javnega
zdravja, zdravstvene vzgoje in programov
krepitve zdravja prebivalstva v Podravju.
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Zavod za zdravstveno varstvo Maribor je
bil ustanovljen za izvajanje preventivne
zdravstvene dejavnosti: socialno-medicinske,
epidemiološke, higienske in zdravstveno-ekološke za območje upravnih enot Maribor, Slovenska Bistrica, Lenart, Ptuj in Ormož.
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