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Az EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Államtitkárság támogatásra alkalmasnak 

minősítette az „Infekciókontroll tevékenységek megvalósítása az Albert Schweitzer Kórház- 

Rendelőintézetben” c. pályázatot, mely keretében 59.137.837 Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesítette Intézményünket.  

 

A hatvani Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet (ASK) az elmúlt években már számos 

lépést tett a betegbiztonság növelése érdekében. Azonban még további komoly fejlesztésekre 

van szükség, kezdve a szervezeti kultúra átalakításán, a kórházi munkatársak és betegek 

kórház higiéniájával kapcsolatos szemléletének megváltoztatásán keresztül, egészen a kórházi 

fertőzések megakadályozására szolgáló eszközök beszerzéséig. 

Jelen projekt átfogó célja az infekciókontroll fejlesztése révén a kórházi fertőzések számának 

csökkentése. A projekt konkrét célja egy olyan helyi eljárási rend kialakítása, amelynek 

segítségével a fekvőbeteg ellátás teljes területére kiterjedően értékelhető az intézmény 

infekciókontroll felkészültségi szintje, valamint egy adott beteg kockázata az egészségügyi 

ellátással összefüggő fertőzésre. Ehhez kapcsolódóan további cél a kórházi szabályozások 

kialakítása, a felelősök kijelölése és a munkatársak megfelelő képzése, majd a végrehajtás 

ellenőrzése és visszacsatolások megtétele az esetleg szükséges korrekciók elvégzéséhez. 

Az előbbiekben meghatározott célkitűzések eléréséhez számos új eszköz beszerzésére is 

szükség van, amelyekkel csökkenthető a fertőzések kialakulásának esélye, könnyebben 

elérhető a higiéniás előírások betartása. Az eszközbeszerzés célja tehát a fertőzések 

megelőzése, a prevenciós funkció erősítése, amely a fertőtlenítő takarítás minőségének és 

hatékonyságának javítása, a kézhigiénés compliance szintjének emelése, a környezeti 

infekciókontroll fejlesztése révén érhető el. Ezen célkitűzések teljesítésével a nosocomialis és 

a behurcolt fertőzések kialakulásának és tovább terjedési esélye nagyságrendekkel csökkenni 

fog az ASK-ban. 

 

Levegőfertőtlenítő berendezések beszerzése:  

A projekt keretében lehetőségünk nyílik, akkreditált laboratóriumban igazolt 

hatásmechanizmussal működő, levegőfertőtlenítő berendezések beszerzésére, melyek az 



 

alábbi helyeken kerülnek elhelyezésre –Gyermek 

osztály, Intenzív osztály, Traumatológiai osztály, 

Krónikus belgyógyászat, Sebészet, Szülészeti osztály, 

Belgyógyászat továbbá a közösségi várókban 

Sürgősségi Betegellátó - aula, Röntgen váróterem, 

illetve a Rehabilitációs Központ 1 emeleti váróterme. 

A környezeti infekciókontroll levegőfertőtlenítéssel 

történő kibővítésével csökkenthetők az egészségügyi 

intézmény mikrokörnyezetéből eredő rizikótényezők mindazon helyiségekben ahol jelenleg 

nagy számban fordulnak elő fertőzéses megbetegedések, valamint ahol a fertőzések kiemelt 

terjedési útvonala a levegő és a kórokozók levegőbe kerülésének kockázata jelentős. 

 

Takarítógép beszerzés:  

Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésében nagy szerepe van a 

fertőtlenítő takarításnak. A fekvőbeteg ellátásba bekerülő behozott fertőzések és az ott 

kialakult fertőzések átvitele nem csak egészségügyi kézhigiénés complaince-en múlik, hanem 

ezen fertőzéseket okozó kórokozók környezetben lévő jelenlétük eredményes  elpusztításán is. 

Az egyik vezető intézményi cél a dezinfekció fejlesztése, vagyis az intézmény napi, 

fertőtlenítő takarításának fejlesztése, hogy hatékony legyen a környezeti infekciókontroll, így 

3 db új takarítógép beszerzése valósul meg Intézményünkben.  

 

Egyszerhasználatos szettek beszerzése:  

A négy leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzése céljából az 

ASK egyszerhasználatos szettek bevezetését tervezi. Az intézmény tehát mind a négy 

területen – sebkezelés, húgyúti katéterezés, centrális és perifériás katéterezés – olyan új 

egyszerhasználatos szettek megvásárlását és gyakorlati alkalmazását tervezi, amelyekkel 

komoly mértékben csökkenthető a kórházi fertőzések kialakulásának veszélye. A Kórház 

legalább egy évre elegendő mennyiségű szett megvásárlását tervezi, mivel legalább ennyi idő 

szükséges az új gyakorlat elsajátítására, a tapasztalatok értékelésére, és egy több hónapos 

időszak adatait figyelembe véve lehetőség nyílik az eredmények mérésére, a korábbi 

adatokkal való összehasonlítására. 

 

Képzések, szabályzatok kialakítása:  

Az új eszközök alkalmazása az egészségügyi ellátásban ez esetben is megköveteli új 

eljárásrendek bevezetését és implementációját a Kórház működésébe, így az Intézményben 23 

fő infekciókontroll felelős kerül kijelölésre 

Továbbá szükséges a fekvőbeteg osztályok aktív betegellátásban dolgozó munkatársainak 

képzése, majd a gyakorlati megvalósítás folyamatos ellenőrzése is. 

 

 


