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Jelen projekt a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház betegbiztonság
növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztéseket, mint szolgáltatás minőségi
fejlesztését tűzte ki célul. A pályázat kapcsán a Fejér Megyei Szent György Egyetemi
Oktató Kórház 6 telephelyén betegbiztonság szintjét kívánjuk emelni
intézményünkben a különböző beszerezni kívánt higiéniás eszközökkel és
rendszerek segítségével.
Kórházunk
nk valamennyi dolgozója nap mint nap arra törekszik, hogy a legmagasabb
szakmai tudáson alapuló, odaadó gyógyítóként segítse a hozzánk érkező betegeket.
Fejlesztéseinkkel a hitvallásunk alapjaként megjelenő elkötelezett gyógyítást kívánjuk
szolgálni, így a EFOP-2.2.18
2.2.18-17-2017-00032
00032 keretében megvalósuló Betegbiztonság
növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi
ellátórendszerben című projekt fejlesztési tartalma is ezt támasztja alá. A havonta
ellátott több ezer beteg és a hozzájuk
hozzájuk érkező látogatók higiénés szempontok alapján
komoly nehézséget jelent a Kórház számára, hogy a betegbiztonságot garantálni
tudja. A Kórház higiénés stratégiát dolgozott ki, amely oktatásból, az eszközök
biztosításából és az ellenőrzéséből, visszacsatolások
visszacsatolások rendszeréből áll. Ebben
meghatározott infrastrukturális háttér kialakítása - pályázatból történő beszerzése
esetén - képes lesz az emberi hibák csökkentésére amely kizárja vagy jelentősen
mérsékeli az emberi szubjektumból eredő tévedési lehetőségeket. A pályázat nagyon
komoly segítséget nyújt e rendszer kialakításához és működtetéséhez. A projekt
keretében a felhívásban megjelölt rész célok közül kiválasztott betegbiztonság
szintjét kívánjuk emelni Intézményünkben a különböző beszerezni kívánt higiéniás
eszközökkel és rendszerekkel. "Általános és speciális higiénés rendszerek
beszerzése a betegbiztonság elérése céljából. A nozokomiális fertőzések
előfordulásáért a mai napig legtöbbször a hiányos kézhigiénés gyakorlat tehető
felelőssé. Annak érdekében, hogy
hogy ezen a területen érezhető javulást érjünk el a
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház valamennyi egészségügyi

dolgozója számára a kézhigiéné végzéséhez szükséges eszközöket, fertőtlenítő
szereket könnyen elérhetővé kell tenni. Jól átgondolt és megtervezett, rendszerszintű
képzési program alkalmazásával megszerzett elméleti és gyakorlati tudás minden
bizonnyal tovább javítja a kézhigiénés compliance-t
compliance is.
Megfelelő kézhigiéné mellett a környezeti infekciókontroll tevékenység is szerves
része a nozokomiális
ozokomiális fertőzések elleni küzdelemnek. A multirezisztens kórokozók
terjedésének megakadályozásában az ápoláshoz, gyógyításhoz használt eszközök,
illetve a felületek megfelelő tisztítása, fertőtlenítése rendkívüli fontossággal bír. A
környezetkímélő, automata
tomata rendszerek jelentősen megkönnyítik és egyben még
biztonságosabbá teszik a mindennapi, rendszeres higiénés tevékenységet. A projekt
keretében kívánjuk beszerezni a Kórházunk betegbiztonságát növelni képes
összetett kézhigiénés gyakorlatot támogató rendszert,
rendszert, mely tartalmazza a
kézfertőtlenítési technika megfelelőségét mérő rendszert, a falra szerelhető érintésnélküli vagy könyökkaros folyékony szappan adagoló és kézfertőtlenítőszer
adagoló berendezéseket és az ágyvégre/ruházatra erősíthető kézfertőtlenítőszerkézfertőt
tartó eszközöket. Továbbá a felületi dekontaminációt támogató rendszert és a zárózáró
fertőtlenítést végző, környezetbarát automata rendszert. Élve a pályázati felhívásban
rögzített lehetősséggel, mely szerint a projekt keretében elszámolható a szakmai
szak
megvalósításhoz kapcsolódó anyagok költsége a projektünk tervezett költségvetése
fogyó anyag költségek is tartalmaz.
Betegazonosító rendszer bevezetése
Cél a betegellátás minőségének betegbiztonsági szempontú infrastrukturális
fejlesztése.
Az egységes betegazonosító rendszer kialakítása a betegellátás minőségét javítja,
kizárja vagy jelentősen mérsékeli az emberi szubjektumból eredő tévedési
lehetőségeket (betegcsere, félrekezelés). Csökkenti az egészségügyi dolgozókra
nehezedő nyomást, valamint az ellátás
ellátás időtartamát is lerövidíti. Az eredményes
gyógyulás esélyeit javítja, a betegek és hozzátartozóik elégedettségét is növeli.
A medikai rendszerben és a hozzá kapcsolódó betegazonosító eszközökkel, olyan
folyamat kerül kialakításra, amellyel a beteg gyorsan
gyorsan és könnyen azonosítható, a
betegek számára érthető és azonosításuk minden kórházi dolgozó számára nyomon
követhető.
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