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Tájékoztató 

Infekciókontroll biztosítása intézetünkben 
 

Az EU állampolgárai számára alapjogként deklarálta a magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés jogát. A betegek jogos 

elvárása, hogy az egészségügyi szolgáltatók mindent tegyenek meg biztonságos egészségügyi ellátásukért. Az egészségügyben előforduló 

leggyakoribb ellátási hibák között az elsők között szerepelnek a nosocomialis fertőzések. 

Intézetünkben az infekciókontroll biztosításának egyik alappillérének tekintjük az oktatást, a rendszeres továbbképzést és tájékoztatást. 

Filozófiánk két dologra épül: egyfelől a fertőzésekkel kapcsolatos „önvédelemre”, másfelől a fertőzések tüneteinek és a megelőzéssel 

kapcsolatos tudatos tevékenységre, magatartásra. Ennek biztosítása érdekében az egészségügyi dolgozókon kívül a betegeket, 

hozzátartozókat és a nem egészségügyi, de egészségügyben dolgozó munkatársakat is bevonjuk az infekciókontrollal kapcsolatos 

oktatásokba.  

Az oktatásokat, tájékoztatásokat intézetünk Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság tagjai és külsős szakértők végzik. 

A koronavírus–járvánnyal kapcsolatos intézkedések miatt az oktatások egyéni, kiscsoportos, illetve online/egyéb elektronikus formában 

kerülnek megszervezésre. A további tájékoztatást kiadványokkal, szórólapokkal, plakátokkal és a honlapunk felületén biztosítjuk.  

Kiadványaink között szerepel a „Kórházi fertőzések megelőzése”; A fekvőbeteg ellátó osztályok higiénés rendje”. 

A nosocomialis fertőzések kialakulása szempontjából prioritási sorrendet alakítottunk ki. Az itt meghatározott és külön 

intézkedést/szabályozást igénylő tevékenységeket pl: fokozott fertőzési kockázattal járó beavatkozások, tevékenységek külön 

protokollban/ eljárásrendekben kerülnek szabályozásra. Amennyiben gyors intézkedés szükséges, főigazgatói utasítás vagy körlevél 

kiadása történik a mielőbbi fertőzés megelőzése érdekében. 

További fontos tényezők az infekciókontroll biztosítása érdekében a megfelelő eszközök és szerek, melyeknek előírás szerinti helyes 

használata szükséges! 

Az intézetben a belépési pontokon és a folyosókon is helyeztünk el kézfertőtlenítő szereket. A szer használatával kapcsolatos tájékoztató az 

adagolók mellett találhatóak. 

Az intézet területére csak orr-szájmaszkban léphetünk be. Amennyiben ez szennyeződik a belépési pontokon és minden 

munkaállomáson/osztályon a maszk cseréje biztosított!  

A takarítást próbáljuk úgy szervezni, hogy az a legkevésbé befolyásolja a betegellátást és a munkatársaink tevékenységét. Annak 

érdekében, hogy a takarítás megfelelő színvonalon valósulhasson meg, nem elég a tevékenység maximális elvégzése: az elért állapot 

fenntartására is törekednünk kell!  

Felelősségteljes magatartás! 

A környezetünkben bárhol előfordulhatnak kórokozók, ezért a fertőzések továbbterjedésének megakadályozásában jelentős szerepe van az 

egészségügyi-, műszaki-, kisegítő személyzetnek, a betegeknek és a látogatóknak is. A nosocomialis fertőzések előfordulásának 

csökkentésére ezért csak együtt vagyunk képesek! 

 

Kérem kérdése esetén bizalommal forduljon a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet munkatársaihoz. 
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