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A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban olyan szervezeti
kultúra, szemlélet megteremtése, amelynek keretében az egészségügyi
dolgozók felismerik az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések
kialakulásához vezető veszélyforrásokat a betegellátás során és mindent
elkövetnek azok kivédésére, vagy korrigálására.

ÁTFOGÓ CÉL

Olyan szervezeti kultúra, szemlélet megteremtése, amelynek keretében az egészségügyi
dolgozók felismerik az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kialakulásához vezető
veszélyforrásokat a betegellátás során és mindent elkövetnek azok kivédésére, vagy
korrigálására.
A projekt megvalósítása során vállaljuk, hogy a fejlesztéseket a pályázatbeli multimodális
fejlesztési stratégia mentén valósítjuk meg. A jelenleg működtetett rendszert felmérjük,
szükség szerint áttervezzük. Oktatásokat és képzéseket szervezünk az Intézmény
szakemberei számára, valamint a műszaki ellátást biztosító személyzet részére. A kialakított
rendszerben folyamatos monitorozást és visszacsatolást biztosítunk a szakmai vezetők,
valamint az intézményi vezetés részére. Az infekciókontrollal kapcsolatos kérdések nyílt
kommunikációját megvalósítjuk.

RÉSZCÉLOK

1. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekkel kapcsolatos kockázatok felmérése és
mérséklése, egységes infekciókontroll kockázatértékelés bevezetése.
Az intézményi betegfelvételi rendszer kikerülhetetlen részévé tesszük az egyéni
kockázatértékelési adatlapokat. Az adatlapok kitöltéséről a Minőségbiztosítási
Rendszerünkbe illesztett eljárás utasítást készítünk, a gyakorlati megvalósítását,
alkalmazását oktatjuk.
2. Az infekciókontroll kapcsolattartó rendszer kialakítása, bevezetése az intézményi
működésbe.
Az infekciókontroll kapcsolattartó rendszert bevezetését elkezdtük az intézmény minden
fekvőbeteg osztályán. A megfelelő eljárás utasítás elkészítését követően képzést tartunk a
kapcsolattartók részére. Feladataikat munkaköri leírásokban rögzítjük.
3. A négy leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzésére szolgáló
ellátási csomag bevezetése és annak betartását célzó belső ellenőrzési rendszer
kialakítása.
A Országos Tisztifőorvos módszertani leveleiben meghatározottak alapján a gépi
lélegeztetéssel összefüggő pneumónia, az ér-katéterrel összefüggő véráramfertőzés, a
hólyag katéterrel összefüggő húgyúti fertőzés és a műtéti sebfertőzés megelőzésre
szolgáló ellátási csomagokat bevezetjük. Minőségbiztosítási rendszerünkbe illesztjük a
megfelelő tevékenység leírásokat. Az ellátási csomagok bevezetésével egyidejűleg
elméleti és gyakorlati oktatásokat tartunk, az oktatásokat dokumentáljuk.

INTÉZMÉNYI INFEKCIÓKONTROLL-KOCKÁZATÉRTÉKELŐ RENDSZER KIALAKÍTÁSA

1. Helyi infekciókontroll-program erősítése
A WHO önértékelő keretrendszer szerint készített felmérés alapján meghatározzuk a
fejlesztést célzó cselekvési tervet. A kitűzött célokat prioritási sorrendben megvalósítjuk.
2. Helyi eljárásrendek kidolgozása
A Minőségirányítási rendszerbe kidolgozásra kerülnek az egyéni infekciókontroll
kockázatértékelési adatlapok, illetve a négy leggyakoribb egészségügyi ellátással
összefüggő fertőzés ellátási csomagjainak tevékenység-leírása. Valamennyi intézményi
tevékenység-leírás infekciókontroll szempontból felülvizsgálatra kerül.
3. Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések
surveillance program feltételeinek biztosítása

surveillance-nak

megerősítése,

A surveillance végzését megelőzi a helyi körülmények felmérése, a leggyakrabban
előforduló egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések meghatározása és priorizálása.

4. Infekciókontroll-gyakorlat monitorozása/auditálása
Az infekciókontroll gyakorlat monitorozását a WHO által kiadott kérdőív szerint
végezzük.

EGYÉNI INFEKCIÓKONTROLL KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS RIZIKÓ BESOROLÁS ADATLAPOK HELYI,
INTÉZMÉNYI
SZINTŰ
BEVEZETÉSE
AZ
ORSZÁGOS
MÓDSZERTANI
AJÁNLÁSOKKAL
ÖSSZHANGBAN

1. Eljárásrend elkészítése
Egyéni infekciókontroll kockázatértékelés és rizikó besorolás a beteg felvételi
tevékenység része kell, hogy legyen. Tevékenység-leírást készítünk.
2. Dokumentációs feltételek kialakítása
Egyéni infekciókontroll kockázatértékelés és rizikó besorolási adatlap minden betegre
kiterjedően bevezetésre kerül.
3. Helyi eljárásrend oktatása
A Minőségirányítási rendszerbe beépített tevékenység-leírásokat a gyakorlatba történő
bevezetés előtt az érintett dolgozókkal megismertetjük, dokumentáltan oktatjuk.

AZ "INFEKCIÓKONTROLL KAPCSOLATTARTÓ" RENDSZER KIALAKÍTÁSA

1. Klinikai szervezeti egységek szerinti kijelölések és feladatkörök írásbeli szabályozása
Valamennyi fekvőbeteg
kapcsolattartók.

ellátó

osztályunkon
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kerültek

osztályos

2. Belső szabályzatok módosítása, kapcsolódó szervezetfejlesztési feladatok megvalósítása
Az infekciókontroll szabályzatban és az osztályos belső szabályozásban az osztályos
kapcsolattartók feladatai rögzítésre kerülnek.
3. Infekciókontroll kapcsolattartó képzése
A osztályos kapcsolattartók képzése a projektben belső, illetve központilag szervezett
képzés keretében történik. A kapcsolattartók folyamatos továbbképzését biztosítjuk.
Intézményünk dolgozói részére a Skill Laboratóriumban oktatásokat szervezünk az
ápolásszakmát oktató kollégákkal közösen az infekciókontroll "jó gyakorlat" elsajátítása
érdekében.

AZ INFEKCIÓKONTROLL MEGERŐSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN SZERVEZETFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK
MEGVALÓSÍTÁSA

1. Vezetői feladatok kiegészítése az infekciókontrollal kapcsolatosan
Az Intézmény vezetőségének támogatása kritikus jelentőségű a programok sikeréhez. A
vezető feladata a megfelelő erőforrások biztosítása (pénzügyi, humán és informatikai).
A jelenlegi szabályozás mellett is kötelező tagjai az Intézményi Infekciókontroll és
Antibiotikum Bizottságnak az elvárt szakemberek és a kórház menedzsment. A
multimodális és interdiszciplináris stratégia alapján bevonásra kerül a Bizottság
munkájába a kórház Műszaki osztályának vezetője.
2. Az Intézményi Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottságok feladatainak felülvizsgálata,
módosítása
A jelenlegi szabályozásunk megfelel az aktuális jogszabályi követelményeknek. A
tervezett módosításokat az IIAB Ügyrendjébe bevezetjük.

A NÉGY LEGGYAKORIBB EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FERTŐZÉS (PNEUMÓNIA,
VÉRÁRAMFERTŐZÉS, SEBFERTŐZÉS, HÚGYÚTI FERTŐZÉS) MEGELŐZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELLÁTÁSI
CSOMAG KIALAKÍTÁSA AZ ORSZÁGOS MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOKKAL ÖSSZHANGBAN

1. Helyi kommunikációs terv kialakítása
Jelen projekt megvalósítása jelentős szemléleti változtatásokat igényel intézetünk
dolgozói részéről, ezért céljaink érthető kommunikációja elsőrendű fontosságú.
Legfontosabb célunk olyan szervezeti kultúra, szemlélet megteremtése az
intézményünkben, amelynek keretében az egészségügyi dolgozók felismerik az
egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kialakulásához vezető veszélyforrásokat a
betegellátás során, mindent elkövetnek azok kivédésére vagy korrigálására, és mindezt
az előfordult hibák és nemkívánatos események tanulási céllal történő megbeszélése
támogatja.
Az egyes célcsoportok (menedzsment, osztályvezetők, főnővérek, osztályos orvosok és
szakdolgozók, infekciókontroll kapcsolattartók, egyéb dolgozók, betegek és látogatók)
számára jelentősen eltérő üzeneteket kell közvetíteni, ezért sokféle forma és csatorna
igénybevételére van szükség.
2. Kampányeszközök kidolgozása, beszerzése
A kommunikációs tervben meghatározott kampányeszközök használata erősíti és rögzíti
üzeneteinket. A hagyományos nyomtatott eszközök (pl. plakát) kevéssé hatékonyak, de
nélkülözhetetlenek, ha látványos információ átadás a cél. A plakátok professzionális
tervezése révén hatásmaximalizálást lehet elérni.

3. Innovatív eszközök alkalmazása (pl. kitűző, padlómatrica).
A betegek és hozzátartozóik számára egyszerű, jól érthető, képes információs anyagokat
készíttetünk.
4. Egyéb szemléletformáló programok kidolgozása, megvalósítása
A Kórház által szervezett Egészségnapok, Nyílt napok programjainak kiegészítése
infekciókontroll témákkal.

A projekt további célja betegellátás helyiségeiben használható, a fertőzések megelőzésére,
a higiénés kockázatok mérséklésére alkalmas általános és speciális védőeszközök,
higiénés ellenőrző eszközök beszerzése.

