
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
INFEKCIÓKONTROLL TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSA A KOCH RÓBERT KÓRHÁZBAN 

Sikeres pályázat keretében új fejlesztések indulnak a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézetben, amelyek az 
infekció kontroll tevékenység feltételeinek javítását, új eszközök beszerzését célozzák meg. Az Európai Uniós 
forrású pályázat 9 hónap alatt valósul meg,54,923 millió forint támogatási összegből, 100 %-os intenzitással. 

A projekt keretében támogatást igénylő, a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet (KRK) a betegbiztonság javítása 

érdekében a kórházi ellátással összefüggő fertőzések arányának csökkentésére, ezen belül az MRK okozta fertőzések 

növekvő tendenciájának megállítására irányuló fejlesztése valósul meg a Felhívás 3.1. pontjában foglaltakkal 

összhangban. 

A projekt keretében megvalósuló fejlesztések átfogó célja: a szervezeti kultúra javítása a team munka megerősítésének 

szolgálatával, továbbá a feladatok és a felelősségi szintek meghatározásával, valamint a visszacsatolás elemeinek 

alkalmazásával. A kidolgozott helyi eljárásrendek hatékony oktatásával az egészségügyi dolgozók képessé tétele a 

veszélyforrások felismerésére és elhárítására. Az infekciókontroll kapcsolattartó rendszer kialakításával a surveillance 

tevékenység javítása, valamint a meghozott intézkedések betartásának, végrehajtásának felügyelete. Kiemelkedő feladat 

az egészségügyi ellátással összefüggő 4 leggyakoribb fertőzés legkomolyabb követése, azok megelőzésére tett 

intézkedések betartása és betartatása, melyekhez a Módszertani levelek megjelenése nagy segítséget nyújt. 

A kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 1. Intézményi infekciókontroll-kockázatértékelő rendszer kialakítása, 2. 

Egyéni infekciókontroll kockázatértékelés és rizikó besorolás adatlap helyi, intézményi szintű bevezetése, 3. Az 

intézményben ún. „infekciókontroll kapcsolattartó” rendszer kialakítása, 4. Az infekciókontroll megerősítése érdekében 

szervezetfejlesztési tevékenységek, 5. A betegellátással érintett helyiségekben használható, a fertőzések megelőzésére, a 

higiénés kockázatok mérséklésére alkalmas eszközök beszerzése és elhelyezése, 6. A négy leggyakoribb egészségügyi 

ellátással összefüggő fertőzés megelőzésére szolgáló ellátási csomag kialakítása és bevezetése, 7. Helyi kommunikációs 

kampány lefolytatása az egészségügyi dolgozók, ellátottak és látogatók részére. A projekt szakmai megvalósítását képező 

tevékenységek keretében helyi infekciókontroll program erősítése és kapcsolódó eljárásrendek kidolgozása, valamint 

oktatása történik. 

A projekt megvalósításának ideje: 2020.04.01 - 2020.11.30. (9 hónap). A projekt tervezése és megvalósítása során az 

esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárásokat a támogatást igénylő 

figyelembe vette. 

A projektről bővebb információt a www.krkedeleny.hu oldalon olvashatnak. 

További információ kérhető: 
Tóth Erika, projektmenedzser 

Elérhetőség: kpiranyitas@krkorhaz.hu 


