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INFEKCIÓKONTROLL TEVÉKENYSÉGEK GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA A NAGYATÁDI
KÓRHÁZBAN

A Nagyatádi Kórház 56,55 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert a
infekciókontroll tevékenységének
fejlesztésére. Az Európai Szociális Alap jóvoltából
megvalósuló projekt átfogó célja az egészségügyi dolgozókra nehezedő nyomás csökkentése, a
betegellátás minőségének javítása, valamint a betegek és hozzátartozóik elégedettségének
növelése.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közlése szerint a fejlett egészségüggyel rendelkező országokban a jól
felszerelt kórházakban ellátott betegek körében minden tizediknél kialakul valamilyen nemkívánatos esemény,
melynek következtében az érintettek egy százaléka meghal. Húsz kórházi ellátásban részesülő betegből
átlagosan egynél egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések lépnek fel. Különösen nagy hangsúlyt kell
fektetni a gazdasági–társadalmi szempontból elmaradottabb térségekre a fennálló társadalmi esélykülönbségek
csökkentése érdekében – a magas színvonalú egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés területi
kiegyenlítésével; egy új, gazdaságos és hatékony egészségügyi ellátórendszeri struktúra kialakításával.
A projekt során helyi infekciókontroll programunkat továbbfejlesztjük, úgy, hogy adaptáljuk egyrészt az
országos tisztifőorvos módszertani leveleiben megfogalmazott ajánlásokat, másrészt a kiemelt projekt
módszertani elemeit.
A Nagyatádi Kórházban intézményi szinten, és valamennyi fekvőbeteg osztályon szeretné a infekciókontroll–
kockázatértékelő rendszert oly módon kialakítani, hogy hatékonyan felderítésre kerüljenek azok a kockázati
tényezők amelyek adott osztályon az egészségügyi ellátás során adott betegnél a fertőzések kialakulásához
jelentősen hozzájárulhatnak.
A kockázatértékelés rendszer kialakítása és továbbfejlesztése során szisztematikusan áttekintjük, hogy az
intézményben (illetve valamennyi fekvőbeteg ellátó osztályon) milyen esetleges hiányosságok jelenthetnek
infekciókontroll kockázatot és vezethetnek egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kialakulásához, és
ezek alapján milyen intézményi beavatkozások, intézkedések, fejlesztések szükségesek. Az intézkedések
meghatározása minden esetben folyamatszemlélet alapján történik, így nem csak „osztályos” eljárásrendek
kerülnek kidolgozásra, hanem olyan általánosan érvényesíthető eljárások, melyek segítségével az általános
fertőzésveszély is csökkenthető.
Szemléletformáló programunk keretében szeretnénk a jó gyakorlatot terjeszteni és követendő példákat mutatni
a lakosságnak.
A projekt kezdete: 2020. május 1. várható befejezése: 2021. április 30.

Elérhetőség:
Nagyatádi Kórház
Titkárság: titkarsag@nagyatadikh.hu
82 / 504 – 400

