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A PROJEKT TARTALMA: 

A projekt keretében Intézményi infekciókontroll-kockázatértékelő rendszer kialakítását tervezzük, a gyors 
beavatkozások végrehajtása érdekében. Ezen belül helyi eljárásrendeket dolgozunk ki, egészségügyi 
ellátással összefüggő fertőzések surveillance-át fejlesztjük. Optimalizáljuk az egyéni infekciókontroll 
kockázatértékelés és rizikó besorolás adatlap használatot. Az infekciókontroll megerősítése érdekében 
ún. „infekciókontroll kapcsolattartó” hálózatot alakítunk ki 23 fő bevonásával. A fertőzések 
megelőzésére, a higiénés kockázatok mérséklésére alkalmas eszközök beszerzésére is sor kerül.

MEGVALÓSULT: 

A projekt célja volt a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos kockázatok felmérése és mérséklése, egységes 
infekciókontroll rendszer hatékony implementációja a Soproni Gyógyközpontban.
A „WHO Infekciókontroll-kockázatértékelő rendszere aktív fekvőbeteg- ellátó intézmények számára” 
önértékelő kérdőív alapján az első felmérési szintet 132,5 ponttal növeltük, összesen 735 pontot értünk 
el, mely haladó szintnek felel meg.

Az „infekciókontroll kapcsolattartó” hálózatot kialakítottuk, minden fekvőbeteg ellátó osztályon 1 fő, 
összesen 23 fő került kijelölésre. Oktatásuk megtörtént, a képzés kiterjedt az infekciókontrollra, 
kézhigiénére a 4 EÖF megelőzésére, és az IC kapcsolattartók feladataira. Az IC kapcsolattartók két 
éven keresztül díjazásban részesültek, ezért feladatukat havi 15 órában igazoltan elvégezték. Feladataik 
közé tartozik a Kockázatértékelő Adatlapok meglétének ellenőrzése és a kapcsolattartás az IC 
Csoporttal. Segítik a járványügyi kivizsgálást, surveillance tevékenységet és az infekciókontroll 
tevékenységet. Figyelmük kiterjed az MRK betegek ellátásának és ápolásának higiénés szabályaira és 
a kézhigiéne fejlesztésére.

http://www.sopronigyogykozpont.hu/download/EFOP 2.2.20-17_akadalymentes.pdf


A négy leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzésére szolgáló ellátási 
csomaghoz kapcsolódó eljárásrendet kidolgoztuk, elérhetőek az Intraneten (intézményi belső internet) a 
Központi Higiénés Protokollokban szabályozva.

Mind a négy eljárásrend oktatását 2022. március-május időszakban megtartottuk. Szakmákhoz 
kapcsolódóan képeztük az egészségügyi szakdolgozókat elméleti és gyakorlati úton mind a négy 
egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzésének témakörében. A Soproni Gyógyközpontban 
regisztrált EÖF-ek a fertőzések száma szerint csökkenő sorrendben: hólyagkatéterrel összefüggő 
húgyúti fertőzés, sebfertőzés, véráramfertőzés, gépi lélegeztetéssel összefüggő fertőzés. A Módszertani 
Levél és a kórházban tapasztalt leggyakoribb problémák alapján összeállított elméleti oktatást követően, 
oktatóbábun való gyakorlással tökéletesítették a szakdolgozók a tudásukat. A sikeres gyakorlati vizsgát 
követően dolgozóink 18 kreditpontot kaptak a minősített képzésért.

Plakátokat helyeztünk el a Kórház megfelelő területein: A húgyúti katéterezés lépéseinek vizuális ábráját, 
A perifériás véna kanülálás lépéseinek vizuális ábráját, A helyes kézmosás és kézfertőtlenítés 
lépéseinek vizuális ábráját. Motivációs szöveggel ellátott tollakat osztottunk a dolgozók, betegek, 
látogatók számára (Pl: Moss kezet, ments életet!)
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