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Kórházi fertőzések
Felfokozott érdeklődés

 Kiemelt figyelem a szakma, a szakpolitika és a társadalom részéről

 Számos szakmai konferencia és workshop

 A média előszeretettel ír a kórházi fertőzésekről



Kimagasló társadalmi terhek
Rossz a betegnek, rossz a kórháznak

 A világon egyetlen kórház sincs, ahol nem fordulnak elő az ellátással összefüggő 

fertőzések. Európában minden 14. ellátott beteg kórházi fertőzést kap.

 A nosocomialis fertőzések hátrányos következményei

• Súlyosabb megbetegedés, hosszabb kórházi bennfekvés, többlet halálozás

• Többletköltség a kórháznak és a páciensnek / családjának

 Megfelelő intézkedésekkel a kórházi fertőzések 30-50%-a megelőzhető! A megelőzés 

révén javul a betegellátás minősége és csökken a költsége 

 A szepszis a leginkább megelőzhető halálozási és fogyatékossági ok Európában



Hosszabb kórházi benntartózkodás
Drágább ellátás

 Többlet ápolási napok fertőzéstípusok szerint (medián adatok)*

• véráramfertőzés +7 nap

• sebfertőzés +6 nap

• pneumonia és alsó légúti fertőzés +4 nap

• húgyúti fertőzés +1 nap

• átlagosan +4 nap

*Molnár Kornélia: Kórházi fertőzések Magyarországon, doktori értekezés, PTE 2010 (https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/16211)

https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/16211


Masszív többletköltségek
Egy konkrét példa

 MRSA halmozódás többletköltségei egy megyei kórház intenzív osztályán

• 8 érintett páciens, +133 ápolási nap

• HBCS-n felüli többletköltség: +17,3 millió Ft

 2008-as adatok!!!

Az infekciókontrollra költött minden forint megtérül

*Knausz Márta - Kaproncai Gabriella - Rozgonyi ferenc: A methicillinrezisztens Staphylococcus aureus-szűrés költséghatékonysági 
vizsgálata és gyakorlati jelentősége, Orvosi Hetilap 2010 (https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/OH.2010.28869)

https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/OH.2010.28869


Kórházi fertőzések
Új jogszabály és módszertani levelek

 Fokozott elvárások a kórházak felé (32/2018. (IX. 28.) EMMI rendelet)

• egyéni kockázatértékelési checklist

• ellátási csomag a 4 leggyakoribb nosocomialis fertőzésre

• intézményi szintű IK eljárásrend és Intézményi Infekciókontroll és Antibiotikum 

Bizottság (elnöke a főigazgató!)

• IK kapcsolattartó minden kórházi osztályon

• alkoholos kézfertőtlenítőszer minden betegellátási/látogatói belépési ponton
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Infekciókontroll a kórházi gyakorlatban
Peremfeltételek

 Módszertani háttér (EFOP 1.8.0. Betegbiztonság alprojekt)

 Humánerőforrás háttér

• Kevés infektológus, kevés ápoló (pláne szakápoló), kedvezőtlen nővér-beteg arány

• Ismeretek szinten tartására nem jut elég idő, erőforrás

 Finanszírozási háttér

• EU pályázati források: EFOP-2.2.18-17 betegbiztonsági fejlesztések (nem csak IK), összesen 8 Mrd Ft), 

EFOP-1.8.21-18 infekciókontroll tevékenységek, összesen 2,2 Mrd Ft, max. 60 M Ft/intézmény

• Intézményi IK tevékenység célzott finanszírozása hiányzik



Infekciókontroll a kórházi gyakorlatban
Peremfeltételek

 Módszertani háttér (EFOP 1.8.0. Betegbiztonság alprojekt) Rendben

 Humánerőforrás háttér Nem megfelelő

• Kevés infektológus, kevés ápoló (pláne szakápoló), kedvezőtlen nővér-beteg arány

• Ismeretek szinten tartására nem jut elég idő, erőforrás

 Finanszírozási háttér Nem megfelelő

• EU pályázati források: EFOP-2.2.18-17 betegbiztonsági fejlesztések (nem csak IK), összesen 8 Mrd Ft), 

EFOP-1.8.21-18 infekciókontroll tevékenységek, összesen 2,2 Mrd Ft, max. 60 M Ft/intézmény

• Intézményi IK tevékenység célzott finanszírozása hiányzik



Egyedül nem megy
Hogyan segítik a kórházakat a beszállítók?

Tárgyi feltételek

 Orvosi és ápolási eszközök, fertőtlenítőszerek

 Egy „rossz gyakorlat” a szomszédból

Csak jó minőségű, megbízható 

terméket érdemes vásárolni! 



Egyedül nem megy
Hogyan segítik a kórházakat a beszállítók?

Kutatás-fejlesztés

 A nemzetközi ajánlások frissítését gyakran a gyártók K+F tevékenysége teszi lehetővé

 Klinikai vizsgálatok  tudományos evidencia  guideline



Egyedül nem megy
Hogyan segítik a kórházakat a beszállítók?

Innováció

 A technológiai újítások az alábbi okokból kerülnek be az ajánlásokba: 

1. Jó a betegnek: gyorsabb felépülés, kevesebb fertőzés/szövődmény, komfortosabb

2. Jó az egészségügyi szakembernek: tehermentesítés, több idő a betegágy mellett (pl. a 

kötszert ritkábban kell cserélni, az eszközt gyorsabban lehet fertőtleníteni) 

3. Jó a kórháznak: költségmegtakarítás (kevesebb fertőzés, rövidebb bentfekvés)



Egyedül nem megy
Hogyan segítik a kórházakat a beszállítók?

Oktatás

 A termékek megfelelő alkalmazásáról, biztonságos tárolásáról a gyártók rendelkeznek 

pontos ismeretekkel 

 Ha a klinikus nem tudja, hogyan kell használni a terméket, ez veszélyezteti a 

betegbiztonságot (akár a saját magáét is) 

 Javaslat: a betanításhoz minden felhasználó kérjen oktatást / bemutatást – ezt a 

módszertani levelek is kifejezetten lehetővé teszik

 Helyben szervezett, térítésmentes, akkreditált továbbképzések is elérhetők



Kiemelt téma
Felület- és kézfertőtlenítőszerek

 Alkoholos kézfertőtlenítőszer használat

• WHO ajánlás 20-40 liter/1000 ápolási nap

• EU 2012-ben 24 liter/1000 ápolási nap

• Mo. 2018-ban 10,7 liter/1000 ápolási nap*

 Felületfertőtlenítő szerek: hasonlóak a tapasztalatok

Kellő mennyiségben, megfelelően alkalmazott fertőtlenítőszerekkel

hatékonyan csökkenthető a kórházi fertőzések kockázata

* medián adatok; forrás: NNK tájékoztató az NNSR 2018. évi eredményeiről (https://www.antsz.hu/data/cms93503/NNSR_2018.pdf), Oroszi Beatrix

https://www.antsz.hu/data/cms93503/NNSR_2018.pdf


Kiemelt téma
Egyszerhasználatos eszközök újrasterilizálása

 Rossz gyakorlat, amely számtalan veszéllyel jár

 Jobb ha nem dugjuk homokba a fejünket

 A gyártó az egyetlen betegen történő alkalmazásra tekintettel végzi az eszköz klinikai 

vizsgálatát, tervezését és gyártását

 Jelentős kockázatokat hordoz, ha megpróbálják megtisztítani és másik beteg ellátása 

során újra felhasználni



Kiemelt téma
Az újrasterilizálás veszélyei

 Nem biztos, hogy az eszköz teljesen mentesíthető a szennyeződésektől

 Bakteriális eredetű endotoxinok hordozói lehetnek, ezek fennmaradnak a baktériumok pusztulása után is

 Bizonyos vegyi anyagok megtapadhatnak az eszközön, és idővel fokozatosan leoldódnak

 A sterilizáláshoz használt vegyi anyagok korrodálhatják vagy megváltoztathatják az eszköz anyagát

 Az eszköz anyagát stressz érheti az újrafelhasználás során, emiatt tönkremehet, elnyúlhat vagy eltörhet

 Az újbóli felhasználás előtt az eszközt nem vetik alá alapos validálásnak és vizsgálatnak

E kockázatokért a gyártó nem tud felelősséget vállalni.



Kiemelt téma
Egyszerhasználatos eszközök az új orvostechnikai rendeletben

 Jövő májusban lép életbe az EU orvostechnikai rendelete (MDR)

 Közvetlenül kötelező erejű jogszabály minden EU tagállamban

 Az egyszerhasználatos eszköz újbóli felhasználásának feltételei (MDR 17. cikk):

• csak ha nemzeti jogszabály megengedi

• csak az MDR-ben/nemzeti jogszabályban szabályozott újrafeldolgozási eljárás után

• az újrafeldolgozott eszköz biztonságossága és teljesítőképessége az eredetiével azonos

 Az eszközt újrafeldolgozó kórház jogi értelemben az eszköz gyártójává válik 



Kiemelt téma
Egyszerhasználatos eszközök az új orvostechnikai rendeletben

 Az Országgyűlés jelenleg tárgyalja  az egyes egészségügyi tárgyú törvények 

jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslatot (T/7847)

 Nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely lehetővé tenné az eszközök újrafeldolgozását 

az MDR 17. cikk felhatalmazása alapján 

• ugyanakkor szankciókat tartalmaz az MDR be nem tartása esetére

2020. május 26-tól Magyarországon nem pusztán etikailag / szakmailag megkérdőjelezhető, 

de egyértelműen jogellenes az egyszerhasználatos eszközök újbóli felhasználása 

https://www.parlament.hu/irom41/07847/07847.pdf


Takeaway

 A kórházi fertőzések elleni küzdelem össztársadalmi érdek

 Az infekciókontrollra költött minden forint megtérül

 A szigorodó előírások betartásában a beszállítók folyamatos innovációval és 

szakszerű képzésekkel segítik a kórházakat



Köszönöm a figyelmet!


