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PCB und Gesundheit

Dortmund’taki 26 Doktor tarafından 
yayımlanan açık mektup

1) Bölge Tabipler Odası Çevre Dairesi Sorumlusu, 
Nordstadt’ta ve Dortmund Limanı çevresinde 
görev yapan doktorların, konuyla ilgili ileri eğitim 
semineri ve karşılıklı fikir alışverişine ihtiyaçları
olup olmadığını kontrol edecek.

2) Talep edildiği taktirde bir bilgilendirme toplantısı
düzenlenmesine karar verildi.



320.12.2010 15:34

PCB und Gesundheit

„Açık Mektup“la ortaya konan talepler

1) Arazinin ve yapıların (binaların) eski sağlığına kavuşturulmasına 
yönelik bir konsept ve sonrasında bir rapor kararının kabülü.

2) İş kıyafetlerini evde yıkamak zorunda olan işçilerin, evlerindeki toz 
ve hava numunelerininin incelemesinin kabulü. Ayrıca ihtiyaç
dahilinde evlerin temizlenmesi, eski sağlığına kavuşturulması
(Meslek Birliği)

3) Bugüne kadar yapılan incelemeler, ‚normal‘ değerlerle 
karşılaştırıldığında, bölge sakinlerinde kesinlikle yüksek değerde, 
tehlikeli bir bulgu olmadığını ortaya koymaktadır.

Ayrıca, isteyenler tekrar test yaptırabilme imkanına sahipler. 
(Başvuru telefonu 0221/3778-5002).
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PCB und Gesundheit

„Açık Mektup“la ortaya konan talepler

4) Böge sakinleri arasında, kan tahlili incelemesi kapsamında, PCB oranının 
‚normal‘ değerlerin üzerinde olduğu kişiler tespit edilirse, bu kişiler, firma 
çalışanlarının dahil olduğu ‚Özel Tıbbi Bakım Programı’na katılabilecekler. 
Bu masraflar Eyalet tarafından karşılanacak. 

5) Bir ‚Kontrol Grubu‘ oluşturulması talebi, çalışmada yer alan üniversite 
görevlileri (bilim adamları) ve Dortmund Belediyesi tarafından desteklendi. 
‚Kontrol Grubu‘ bu alanda yapılacak bilimsel çalışmalar için gerekli bir 
çalışma. Fakat  tek tek yapılacak değerlendirmeler için önem taşımıyor.

6) Konuyla ilgili aralıksız olarak halkla ilişkiler çalışması yapılmasının kabulü. 
Bu kapsamda medya çalışması, Belediye’nin web sayfası
(www.dortmund.de) üzerinden yapılacak bilgilendirme ve halka açık 
düzenlenecek toplantılar yer alıyor.
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PCB und Gesundheit

Liman balıklarındaki PCB-Zararı’na ilişkin

- Özel olarak yapılacak olan kan alımı
Tarih: 27.01.2011 Perşembe,
14.00 ile 18.00 saatleri arasında

- Balıkçılar ve balıkçıların Liman’daki 
balıklardan düzenli olarak yiyen aile 
breylerine yönelik.
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Dikkatiniz için teşekkürler!

E-Mail: gesundheitsamt@dortmund.de
Telefon: (0231) 50 – 2 35 43


