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BEVEZETŐ
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WHO PATIENT SAFETY PROJECT 
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Estimates show that in developed countries as many as one in 10 patients is harmed 
while receiving hospital care. The harm can be caused by a range of errors or adverse 

events
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WHO PATIENT SAFETY PROJECT 

Patient safety is a serious global public health issue. In recent years, countries have increasingly 

recognized the importance of improving patient safety.

In developing countries, the probability of patients being harmed in hospitals is higher than in 

industrialized nations. 

The risk of health care-associated infection in some developing countries is as much as 20 times 

higher than in developed countries..
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WHO PATIENT SAFETY PROJECT 
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At any given time, 1.4 million people worldwide suffer from infections 
acquired in hospitals. Hand hygiene is the most essential measure for reducing health 

care-associated infection and the development of antimicrobial resistance.



NOSOCOMIÁLIS FERTŐZÉSEK
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- olyan fertőzés, 

- amely a kórházi tartózkodás során alakul ki;

- amely még lappangási formában sem volt  jelen a felvételkor;

- leginkább a kórházi felvételt követő 48

óra után jelenik meg

(- HAI Hospital Acquired Infection)

Nosocomiális fertőzések definíciója
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Nosocomiális fertőzések 
definíciója
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OLYAN FERTŐZÉS, AMELY MEGFELEL AZ EGYIK ESETDEFINÍCIÓNAK 
ÉS 
— a tünetek a kórházi felvétel utáni 2. nap után kezdődnek, 

VAGY 
— a beteg az 1. vagy 2. napon műtéten esett át és a 3. nap előtt a műtét helyén

fertőzés tünetei alakulnak ki, 

VAGY 
— invazív eszközt helyeztek be az 1. vagy 2. napon, amely a 3. nap előtt

egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés kialakulásához vezet. 

A korábbi kórházi tartózkodással is összefügghet nosocomiális fertőzés  

ÉS 
— a beteget fertőzéses tünetekkel veszik fel a kórházba,2 nappal a korábbi kiadás után 

VAGY 
— a beteget sebfertőzéssel veszik fel (30/365 nappal műtét után), 

VAGY 
— a beteget Clostridium difficile fertőzés miatt veszik fel (28 nappal korábbi

kórházi kezelés után) 



Nosocomiális fertőzések-
betegségteher

• magas halálozás

• növekvı egészségügyi  költségek

– Kórházi tartózkodás ideje megnı

(átlag 3 nappal, sebészeten 8.2±5 nap)

– újabb diagnosztikai vizsgálatok

– újabb beavatkozások

– betegállomány…..
- A kórház megítélése

- Az orvos megítélése
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Nosocomiális
fertőzések 
jelentősége

11Social and environmental risk factors in the emergence of infectious diseases Robin A Weiss1 & Anthony J McMichael2

VOLUME 10 | NUMBER 12 | DECEMBER 2004 NATURE MEDICINE SUPPLEMENT



Nosocomiális fertőzések – ADATOK 1.

évek

1975

1995

fertőzések

2,1*106

1,9*106

betegek

38*106

36*106

kórházi 
napok

7,9

5,3

fertőzések
/1000 

betegnap

6,9

9,95

Nosocomial Infection Update Robert A. Weinstein

Cook County Hospital & Rush Medical College, Chicago, Illinois, USA

Emerging Infectious Diseases Vol. 4, No. 3, July–September 1998 12



Nosocomiális fertőzések – ADATOK 2.
Az Európai Betegségmegelızési Központ (ECDC) adatai

EU 498 million 
inhabitants

Kórházi felvételek/ év 81 millio

Kórházi fertőzések / egy 

meghatározott napon
7.1% (3.5%-10.5%)

Kórházi fertőzések / év 4 500 000

Halálozás / év 37 000

Járulékos halálozás / év 111 000

Többlet kórházi tartózkodás 16 000 000 nap

Kórházi fertőzések költsége 7 000 000 000 EUR

13



Nosocomiális fertőzések – ADATOK 2.
Az Európai Betegségmegelızési Központ (ECDC) adatai

EU 498 million 
inhabitants

Kórházi felvételek/ év 81 millio

Kórházi fertőzések / egy 
meghatározott napon

7.1% (3.5%-10.5%)

Kórházi fertőzések / év 4 500 000

Halálozás / év 37 000

Járulékos halálozás / év 111 000

Többlet kórházi tartózkodás 16 000 000 nap

Kórházi fertőzések költsége 7 000 000 000 EUR

14



Magyarország?????
PontPrevalenciaVizsgálat 2012: 4,89%

Nosocomiális fertőzések –ADATOK 3.
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Nosocomiális fertőzések nagyságrendje Európában

– EU: pont prevalencia vizsgálatok: 3.5–14.8%

– Norvégia: országos pont‐prevalencia vizsgálat: 5,7% 2007‐ben

– Franciaország: prevalencia átlagosan 6.1%;

– Olaszország: regionális pont‐prevalencia vizsgálat: 7,6%

– Svájc: átlagos nosocomiális fertőzési arány 10.1%;

– Egyesült Királyság: 7.2%;



2003 márciusa óta emelkedett a száma a Canadában, az USA-ban jelentett CDI eseteknek, amelyek 

ráadásul a szokásosnál súlyosabb megbetegedést okoztak, a mortalitás is magasabb volt és több volt 

a szövődményes eset is.

Increasing Incidence of Clostridium difficile-associated Disease, Singapore Poh Lian Lim , Timothy M.S. 

Barkham, Li Min Ling, Frederico Dimatatac, Tamuno Alfred, and Brenda Ang EID Volume 14, Number 9—

September 2008 

Clostridium difficile fertőzések 
alakulása
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Nosokomiális CDI esetek 
Magyarországon
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Forrás:Kézhigiénés viágnapi oktatóanyag
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Forrás:Kézhigiénés viágnapi oktatóanyag



INFEKCIÓKONTROLL
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Nosocomiális fertőzések megelőzése

Az INFEKCIÓKONTROLL az 
egészségügyi intézmények azon 
tevékenységeinek összessége, amelyek 
a kórházi fertızések felderítését és 
megelızését szolgálják

Kórházhigiéne Infekciókontroll



Infekciókontroll – jogszabályi háttér
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20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet
az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről,
e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 
szükséges járványügyi intézkedésekről



Infekciókontroll
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� nosokomiális fertızések surveillance

� járványok elemzése

� protokollok kidolgozása, bevezetése, ellenırzése:
� izoláció

� KÉZHIGIÉNE
� sterilizálás-fertıtlenítés
� ANTIBIOTIKUMPOLITIKA
� Környezeti infekciókontroll

� takarítás

� mosoda

� élelmezés

� a személyzet infekció elleni védelme

� folyamatos képzés



Infekciókontroll személyzet

Higiénikus orvos

Közegészségügyi felügyelő

Epidemiológiai szakápoló

Infektológus orvos

Mikrobiológus

GYÓGYSZERÉSZ
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IIAB = Intézményi Infekciókontroll és Antibiotikum 

Bizottság



INFEKCIÓKONTROLL
SURVEILLANCE
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20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi 
ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről,
e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és 

felügyeletéről:
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3. § (1) Az infekciokontroll tevékenység az alábbiakat foglalja 
magában:
a) surveillance:

aa) egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések surveillance

ab) mikrobiologiai surveillance,

ac) antibiotikum rezisztencia surveillance,

ad) antimikrobialis szerek felhasználásának  és hasznositásának

surveillance-a;



Surveillance 
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A SURVEILLANCE az adatok  

- Folyamatos gyűjtése

- Analízise 

- Interpretálása …

- … a döntéshozók felé



Infekciókontroll 
Nosocomiális fertőzések bejelentése

Kötelezően jelentendő:
Nosocomiális járvány

MRK okozta fertőzési eset

Clostridium difficile fertőzési eset

Véráram fertőzési eset

Alkoholos kézfertőtlenítőszer felhasználás

Gyógyszer felhasználás (JN018)

OSZIR

OSZIR= Országos Szakmai Információs Rendszer

Jelentő rendszer: NNSR

Jelentés módja online:  OSZIR
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Infekciókontroll 
Nosocomiális fertőzések bejelentése

kód
CDI
CPE
CRKL
MACI
MECO
MENB
MKLE

MPAE

MRSA
MSTM

GRSA

VRE

baktérium
Clostridium difficile
Enterobacteriaceae
Klebsiella pneumoniae
Acinetobacter baumanii
E.coli
Enterobacter spp
K. pneumoniae spp

P. aeruginosa

S. aureus
S. maltophilia

Staphylococcus aureus

Enterococcus faecium

rezisztencia

(A+B toxin+)

karbapenemáz +

karbapenemáz +

Imipenem és/vagy meropenem rezisztens

ESBL-termelı (3. gen Cephalospori)

Imipenem és/vagy meropenem rezisztens

ESBL-termelı (3. gen Cephalosporin)

legfeljebb 2-re érzékeny a pseudomonas ellenes 
szerek közül

Methicillin/Oxacillin rezisztens

Cotrimoxazol (Sumetrolim) rezisztens

Glycopeptid antibiotikummal  szembeni mérsékelt 
szintő Heterorezisztencia

Vancomycin rezistens



NNSR – Nemzeti Nosocomiális
Surveillance Rendszer

• Egységes protokoll

• Egységes definíció

– Nosokomiális fertızések esetén és

– 6 hónapos surveillance-ok esetén

• ITO/ PIC eszközhasználattal összefüggı 
fertızések

• Sebfertızés

• Teljes manuális osztályos 

• 1 napos sebészet

• Rendszeresen publikált eredmények



NNSR – Nemzeti Nosocomiális
Surveillance Rendszer



NNSR – Nemzeti Nosocomiális
Surveillance Rendszer



NNSR – Nemzeti Nosocomiális
Surveillance Rendszer



Infekciókontroll - Járványkivizsgálás
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Serracia marcescens  pozitív 
hemokultúrák 



Infekciókontroll - Járványkivizsgálás
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Problémakórokozók
BAD BUGS, NO DRUGS: NO ESKAPE!

E Enterococcus faecium

S S. aureus

C
Klebsiella-, E. coli species ESBL-producing and
Carbapenemase+

A A. baumannii

P P. aeruginosa

E Enterobacter species



MRK adatlap
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Célzott surveillancok
• Mik ezek? 

sebfertızés surveillance,

ITO-eszközhasználattal összefüggı 
fertızések surveillance, 

manuális osztályos surveillance, 

• Mi értelmük van ?
benchmarking

• Metodika
egységes, mindenki által használható, azonos 
esetdefiníciókkal dolgozó

39



Önkéntes surveillance
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A Nemzeti Nosocomialis Surveillance
Rendszer eredményei
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Alkoholos kézfertőtlenítő felhasználás
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STERILIZÁLÁS, 
FERTŐTLENÍTÉS
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Sterilizálás lépései
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Fertőtlenítő szerek 1. 
felosztás
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- Hatóanyag szerint 

- Cél szerint

- kézfertőtlenítő

- bőrfertőtlenítő

- felületfertőtlenítő

- eszközfertőtlenítő – orvostechnikai eszköz!



Fertőtlenítő szerek 2. 
hatás spektrum
behatási idő
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Bactericid (MRSA)

-Tuberculocid

- Sporocid

Fungicid / yeastacid/ levurocid

Virucid/részlegesen virucid



Fertőtlenítő szerek 3. 
felhasználás módja
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- Bőrre juttatva 
• szappanként használva

• bedörzsölve

- Felületre juttatva
• oldat + törlőeszköz

• spray + törlőeszköz

• hab + törlőeszköz

• impregnált törlőeszköz

- Eszközök 
• letörlése

• beáztatása

- Speciális szempontok
• koncentráció

• behatási idő

• oldat kimerülése



KÉZHIGIÉNE
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Infekciókontroll– KÉZHIGIÉNE 

X represents VRE culture positive sites
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Rövid, gömbölyített 

köröm, lakk és 

műköröm mentes, 

gyűrű, ékszer, karkötő 

nélkül.
A lakkozott köröm, műköröm, strasszos 

köröm nem fertőtleníthető hatásosan.
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Betegzóna: tartalmazza a beteget
és az őt körülvevő 
élettelen környezetet

Egészségügyi ellátási zóna :
tartalmazza az egészségügyi
intézmény összes felületét,
mely a betegzónán kívül van

BETEGELLÁTÁSI PONT –
az a hely, ahol egyidejűleg 3 elem együttesen jelen va
n:

a páciens,
az egészségügyi dolgozó 

és az ápolás/ellátás/gyógyítás
amely a beteg érintésével jár (a betegzónán belül)

Azaz a kézfertőtlenítő szernek (lehetőleg alkoholos
kézbedörzsölő szernek) ott kell rendelkezésre állnia,
vagy a legkönnyebben elérhetőnek lennie, ahol a
betegellátás történik.



Kézfertőtlenítőszerek a betegellátási ponton
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Kézfertőtlenítő szerekkel 
kapcsolatos elvárások
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• SZERCSALÁD azonos gyártó termékei

- szappan, betegfürdetésre is alkalmas, folyékony

- egyfázisú szappan, folyékony

- alkoholos bedörzsölő folyékony és gél állagú, bemosakodásra is alkalmas

- kézápoló 

- univerzális adagolóba helyezhető

- címke magyar és olvasható és nem ázik le



SAVE LIVES: Clean Your Hands 5 
May 2017

'Fight antibiotic resistance - it's in 
your hands'
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ANTIBIOTIKUM POLITIKA
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Infekciókontroll – antibiotikum 
politika 
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Infekciókontroll – Antibiotikum politika 1.



Infekciókontroll Antibiotikum politika 2.
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Infekciókontroll – Antibiotikum politika 3.
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Figure 1. New antibacterial agents approved in the United 
States,
1983–2007, per 5-year period [2, 3].
An Update from the Infectious Diseases Society of America



1. Intézményi Antibiotikum Protokoll 

2. Helyi antibiotikum rezisztencia térkép alapján

3. Mikrobiológia alapon

- tapasztalati alapon széles spektrumú

- eredmény után célzottan, szűkített spektrummal

4. Szükséges ideig

5. Amint lehet orálisan 

6. Intézményi Antibiotikum és Infekciókontroll Bizottság

7. Szigorított antibiotikum felhasználás (kérőlap)

8. Felhasználás surveillance (pl: PAP) 
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Infekciókontroll 
Antibiotikum politika

„Antibiotic stewardship”
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Programme on antimicrobial resistance (AMR) and healthcare-associated 

infections (HAI)

Infekciókontroll – antibiotikum 
politika

November 18.



INFEKCIÓKONTROLL 
TOVÁBBI ELEMEI
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Infekciókontroll – izoláció
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Standard izoláció

Terjedés alapú izoláció

Kesztyű
Köpeny
Maszk
Szemvédelem



Infekciókontroll – takarítás

- csak nedves takarítási módszerek

- csak engedélyezett  fertőtlenítőszerekkel

- folyamatos fertőtlenítés

- színkódolt technológia

- protokollok
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Infekciókontroll – takarítás
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Infekciókontroll – textília kezelés

Termo-dezinfekciós mosás



Infekciókontroll – textília kezelés
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Infekciókontroll – betegétkeztetés

HACCP:
Hazard

Analysis

Critical

Controll

Points



- egyéni munkavédelmi felszerelések

- protokollok

- védőoltások

- HBV 

- HAV, HZV, Meningitis Flu…. 

- képzés, képzés, képzés…
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Infekciókontroll – a személyzet 
védelme
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Infekciókontroll – folyamatos 
képzés
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vége
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vége

http://www.youtube.com/watch?v=0at_jtzJCDM&feature=related
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vége


