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Projekt tartalma: 
Más egészségügyi intézményekhez hasonlóan a Mohácsi Kórházban is egyre komolyabb 
problémát jelentenek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések, ill. az antimikrobiális 
rezisztencia. Ennek egyik fő oka, hogy az intézményben még hiányoznak olyan korszerű 
eszközök, berendezések, amelyekkel lehetővé válik a helyiségek fertőtlenítése, takarítása és 
amelyekkel csökkenthető a kórházi fertőzések kialakulásának veszélye. Szintén szükséges 
olyan új eszközök beszerzése, amelyek közvetlenül a betegellátásban kapnak szerepet, és 
helyes alkalmazásukkal elkerülhető vagy radikálisan csökkenthető a kórházi fertőzések 
kialakulásának esélye.  
 
A projekt konkrét célja egy olyan helyi eljárási rend kialakítása, amelynek segítségével a 
fekvőbeteg ellátás teljes területére kiterjedően értékelhető a Kórház infekciókontroll 
felkészültségi szintje, valamint egy adott beteg kockázata az egészségügyi ellátással 
összefüggő fertőzésre. További cél az ehhez szükséges felelősök kijelölése, az oktatásuk 
elvégzése, a munkatársak szemléletének átalakítása. Végül pedig a kórházi higiénia 
fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése és alkalmazásuk az intézmény mindennapi 
működésében. 
 
A kitűzött célok eléréséhez szükséges elvégzendő feladatok a következők: 

- egységes intézményi infekciókontroll kockázatértékelő rendszer bevezetése, valamint 
betegszintű egyéni kockázatértékelő adatlapok kidolgozása és a kórházi fekvőbeteg 
osztályokhoz való adaptálása; 

- infekciókontroll kapcsolattartó rendszer kialakítása. Ennek részeként az intézmény 13 
fekvőbeteg osztályán 1-1 infekciókontroll kapcsolattartó nővér, valamint helyetteseik 



kijelölése erre a feladatra. A feladat elvégzéséhez szükséges ismeretek átadása 
(oktatás). Belső szabályzatok módosítása, kapcsolódó szervezetfejlesztési feladatok 
megvalósítása. 

- Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság feladatkörének bővítése, szabályzatának 
módosítása, aktualizálása; 

- a négy leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzésére 
szolgáló ellátási csomag bevezetése és annak betartását célzó belső ellenőrzési 
rendszer kialakítása; 

- a fertőzések megelőzéséhez, a higiénés kockázatok mérsékléséhez szükséges eszközök 
beszerzése (pl. takarítógépek, sebkezelő és bőrfertőtlenítő szett, katéterezéshez 
használt szettek, rozsdamentes ágytálmosók); 

- kommunikációs kampány lefolytatása az egészségügyi dolgozók, betegek és látogatók 
részére. 

 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 09. 30. 
 


