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 „Kiváló minőségűnek 
nevezhető az olyan 
egészségügyi ellátás, melynek 
jellemzői a tudományos 
ismeretek és a rendelkezésre 
álló erőforrások 
figyelembevételével 
megfelelnek a hatás 
maximálása és az 
egészségkockázat 
minimalizálása iránt 
támasztott kívánalmaknak.” 



Ha Ön vagy én felkeressük az orvosunkat, 

biztosak akarunk lenni abban, hogy az 

összes olyan ellátásban részesülünk, 

amelyre szükségünk van, és hasonlóképpen 

biztosak akarunk lenni abban, hogy nem 

részesülünk olyan ellátásban, amelyre nincs 

szükségünk” 

 Brook (1996): A minőség fogalma  



Nosocomiális fertőzés: 

(egészségügyi ellátással 

összefüggő fertőzés) 

Az az egészségügyi ellátással összefüggő 

fertőzés, amelyet a beteg, az egészségügyi 

dolgozó, valamint az egészségügyi ellátással 

kapcsolatba kerülő más személy a fekvőbeteg-

szakellátás során szerez és amely az 

intézményi felvételkor lappangó formában 

sem volt jelen. 



A nosocomiális fertőzések becsült 
arányai világszerte

– A nosocomiális fertőzések világszerte több száz millió 
pácienst érintenek és a betegbiztonság legfontosabb 
globális komponensei

– A fejlett világban a modern egészségügyi 
intézményekben: 
a páciensek 5–10%-a akvirál nosocomiális fertőzést

– A fejlődő országokban a nosocomiális fertőzések 
kockázata 2–20-szor magasabb mint a fejlett 
országokban és a nosocomiális fertőzések aránya akár 
25% felett is lehet

– Az intenzív terápiás osztályokon, a nosocomiális
fertőzések aránya 30% körüli és a nosocomiális
fertőzésekkel összefüggő halálozás akár 44%-os lehet



A nosocomiális fertőzések 

hatása 

A nosocomiális fertőzések a következőket okozhatják: 

 Súlyosabb megbetegedést    

 Hosszabb kórházi bennfekvést 

 Hosszú távú károsodást 

 Többlet halálozást  

 Megnövekedett többletköltséget a kórháznak 

 Magas személyi költséget a páciensnek és a 

családjának 



Infekciókontroll fogalma 

Az egészségügyi ellátással 

összefüggő fertőző betegségek 

kialakulásában szerepet játszó 

tényezők ismeretén, elemzésén 

alapuló fertőzések megelőzésére 

irányuló intervenciós 

tevékenység. 



20/2009.(VI.18.) EüM rendelet 

az egészségügyi ellátással összefüggő 

fertőzések megelőzéséről, e 

tevékenységek szakmai 

minimumfeltételeiről és felügyeletéről 

Elmélet Gyakorlat   



 Megelőző tevékenység – az egészségügyi 

ellátás folyamatainak elemzése, kockázati 

tényezők meghatározása, fertőzés-

megelőzési stratégiák kialakítása 

 
Helyi szabályozások kialakítása – végrehajtás 

ellenőrzése 

Fertőtlenítés 

Sterilizálás 

Rovar és rágcsálóirtás 
 

 Fertőző betegségek felügyelete 

Bejelentendő fertőző betegségek nyilvántartása 

Nosocomiális fertőzések kivizsgálása, nyilvántartása 

Halmozott előfordulás, járvány kivizsgálása, jelentése 

 



Infekciókontroll - 

surveillance 

 Nosocomiális surveillance 

                 - NNSR   -kötelezően jelentendő 

                  - NNSR   - önkéntes jelentés 

                  - „Saját” surveillance 

 Mikrobiológiai surveillance 

 - multirezisztens kórokozók aktív figyelése 

                  - halmozódások felfedezése  

 AB rezisztencia surveillance –rezisztencia térkép 

 AB felhasználásának és hasznosításának 
surveillanceja 



NNSR 
 

 

Nemzeti Nosocomiális Surveillance 

Rendszer 

 















Surveillance: 

 

 Olyan folyamatosan működő információs 
rendszer, amely standardizált definíciók és 
módszertan alapján validált kritériumok 
szerinti adatgyűjtést, elemzést, 
értelmezést, visszacsatolást és intervenciót 
tesz lehetővé. 

Nosocomiális surveillance 

A nosocomiális fertőzések megjelenésére, 
gyakoriságára és részletes vizsgálatára irányuló, 
illetve a fertőzések kialakulásának kockázati 
tényezőire vonatkozó surveillance. 

 



Országos Epidemiológiai Központ

Tájékoztató  

az egészségügyi ellátással összefüggő 

fertőzések megelőzéséről 

2009 

 
 Centrális katéterrel összefüggő véráramfertőzések 

megelőzése 

 Lélegeztetéssel összefüggő pneumonia 

megelőzése 

 Hólyagkatéterrel összefüggő húgyúti fertőzések 

megelőzése 



Várható eredmény az 

ajánlások betartása esetén: 

 Az ajánlások következetes betartása 

mellett a nosocomiális fertőzések 

jelentős része megelőzhető, csökken 

a nosocomiális fertőzések aránya és 

nő a betegek biztonsága. 

 A megelőzött nosocomiális 

fertőzések révén csökken az ellátás 

költsége és nő a betegellátás 

minősége. 



 

„Feltételezni kell, hogy 
minden egészségügyi 
szolgáltatást 
igénybevevő személy 
potenciálisan olyan 
kórokozókkal fertőzött 
vagy kolonizált, amelyek 
az egészségügyi 
intézményen belül 
terjedhetnek” 



Veszélyes kórokozók 

 MRSA - VISA 

 ESBL termelő Gram negatív 
kórokozók 

 MACI  - multirezisztens 
Acinetobacter baumanii 

 Multirezisztens  
Pseudomonas aeruginosa 

 Clostridium difficille!!!!!! 

 

? 

 



Kulcskérdés 

    

        A hordozó betegek minél     

      előbb történő azonosítása

Szűrés jelentősége 



IZOLÁCIÓ







Óvintézkedések – Kesztyű, 

maszk, köpeny, kötény 

 

 
 Kesztyű használat : Használatot követően azonnal 

lehúzni és eldobni 

 Köpenyek szennyeződése MRSA-s beteg ellátását 
követően 40-60% 

 Köpeny  kéz 

 Maszk használata mellett 144 dolgozó vizsgálata  
hordozót nem találtak (8 hónapon át ápoltak MRSA-s 
beteget ) – Jernigan, Titus :Effectivenes of  contact isolation during a hospital outbreak of  MRSA  

1996 

 Maszk használata nélkül a nővérek között az 
orrhordozás 37%-os – Opal, Mayer: Frequent acquisition of  multiple 
strains of  MRSA by healthcare workersin an endemic hospital environment  1990 



A leggyakoribb nosocomiális 
fertőzések és rizikótényezői 

ALSÓ LÉGÚTI FERTŐZÉSEK 

Mesterséges lélezegtetés 
Aspiráció 
Nasogastrikus tubus 
Módosult tudatállapot 
Antibiotikumok és antacidumok 
Elhúzódó kórházi ellátás 
Malnutrició 
Idős kor 
Sebészet 
Immunodeficiencia 

13% 

VÉRÁRAMFERTŐZÉSEK 

Érkatéter 
Koraszülött 
Intenzív osztályos ápolás 
Súlyos alapbetegség 
Neutropenia 
Immunodeficiencia 
Új invazív technikák 
Oktatás és felügyelet hiánya 

12% 

SEBFERTŐZÉSEK 

Helytelen antibiotikum prophylaxis 
Helytelen bőrfertőtlenítés 

Helytelen sebápolás  

Műtét időtartama 
Műtéti seb típusa 

Hiba az aszeptikus technikában 
Diabetes 

Malnutrició 
Immunodeficiencia 

Oktatás és felügyelet hiánya 

17% 

HÚGYÚTI  FERTŐZÉSEK 

Hólyag katéter 
Invazív beavatkozások a húgyutakon 

Idős kor 
Súlyos alapbetegség 

Urolitiasis 
Terhesség 
Diabetes 

34% 

Kéz 
higiéne 
hiánya  



Systematic Review of Studies on Compliance 

with Hand Hygiene Gidelines in Hospital Care 
V.Erasmus, T.Dha, H.Brug, J.Richardus    The Netherlands 

Infection Control and Hospital Epidemiology   2010. március vol.31, 283-294 

 96 vizsgálat (65 intenzív osztály) 

 Compliance: a kézhigiénés irányelvek 
betartásának százalékos aránya az 
egészségügyi dolgozók között 

 Átlagos középérték: 40 %    

                                      intenzív osztályok: 30-40 % 

                                                    nem intenzív osztályok:50-60% 

                                                         orvosok: 32% 

                                                         nővérek:48 % 

                                  beteggel való kontaktus előtt:21% 

                                  beteggel való kontaktus után: 47 % 



 

 

 

MENTS ÉLETEKET: 

Moss Kezet 
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Azáltal, hogy évente egy napon a kézhigiéné  
fejlesztésére  összpontosítunk,  ez a kezdeményezés 

folyamatosan és fenntartható módon előmozdítja a 
helyes kézhigiénés gyakorlatot a betegellátásban, az 

egészségügyi ellátás minden szintjén, az egész 
világban. 

Tiszta betegellátás biztonságosabb betegellátás 
Az első „Felhívás a betegellátás globális biztonságáért” 



Egészségügyi ellátási zóna 

Betegzóna 

A terjedés kockázatának 

földrajzi koncepciója 

Kritikus terület, a 
beteg fertőzési 
kockázata 

Kritikus terület 
testváladék 

expozíció 
kockázat  

 



A kézhigiéne 5 momentuma: 

1:A beteg érintése előtt, 2:aszeptikus beavatkozás előtt, 

3:váladékkal történő érintkezés után, 4: a beteg érintését 

követően, 5: a beteg környezetével történő érintkezést 

követően  



Kézhigiénés compliance 

orvos/nővér bontásban 

orvosok indik. száma

nővérek indik. száma

orvosok comp.%

nővérek coml. %
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Kézhigiénés compliance érték az egyes 

indikációk szerint 

Beteg érintése előtt

Aszeptikus beav. előtt

Váladékkal kont. után

Beteg érintése után

Beteg körny.é. után
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28,1

64,3

58,1

31,2

17,8



A kézhigiénét ott kell végezni, ahol Ön ellátja a beteget (a betegellátási 
ponton) 

A betegellátás során 5 momentum (indikáció) van amely során fontos, hogy  
Ön kézhigiénét végezzen („A kézhigiéne 5 momentuma" megközelítés) 

Kézfertőtlenítéshez, részesítse előnyben az alkoholos bedörzsölést. Miért? 
Mert általa a kézhigiéne kivitelezhető a betegellátás helyén, gyorsabb, 
hatékonyabb és jobban tolerált.  

Ha a keze láthatóan szennyezett, mosson kezet szappannal vagy egyfázisú 
kézfertőtlenítő szerrel.  

A kézhigiénét megfelelő technikával és időtartamban hajtsa végre.  



„ Munkavégzés közben gyűrűk, műkörmök, 

festett körmök, karkötők, karóra viselése 

tilos!” 





Infekciókontroll fogalma 

 Az egészségügyi ellátással fertőzések 

megelőzésére irányuló intervenciós 

tevékenység. 

Ki az, aki a fertőzések 

létrejöttét, terjedését meg 

tudja előzni? 



„ Meggyőződésemhez 

híven tanúságot 

kellett tennem, hogy 

csak a Jó Isten ismeri 

azoknak a számát, 

akik miattam idő 

előtt szálltak sírba…  





Köszönöm a figyelmet! 


