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Elkészült módszertani anyagok 
(ÁEEK)

• elkészült és ÁT által elfogadott módszertanok:
– Módszertani kézikönyv a WHO multimodális 

kézhigiénés stratégiájának hazai alkalmazását 
támogató módszertani levélhez 

– A fekvőbeteg ellátásra vonatkozó antimikróbás szer 
helyes alkalmazása (stewardship) módszertani útmutató

– A járóbeteg ellátásra vonatkozó antimikróbás szer 
helyes alkalmazása (stewardship) módszertani útmutató

• ÁEEK intézmények december 28-án megkapták
– módszertanok
– kérdőívek
– tananyagok



Elkészült módszertani anyagok 
(ÁEEK)

• elkészült és 2018. februárjától ÁT 
elfogadásra vár (addig nem terjeszthető)
– Módszertan a beteg által behozott 

gyógyszerek kezelésére vonatkozóan
– Az egyedi gyógyszerelés támogatásának 

módszertana
• jógyakorlatok fejlesztése megtörtént, képzés zajlik



Elkészült módszertani anyagok 
(ÁEEK)

• elkészült és 2018. novembertől ÁT 
elfogadásra vár (addig nem terjeszthető)
– A műtéti ellenőrző lista bevezetésére és 

alkalmazására vonatkozó Módszertani 
Kézikönyv 

• jógyakorlat fejlesztés indul



Elkészült módszertani anyagok 
(NNK)

• Helyi infekciókontroll és felügyeletének 
erősítése

• Módszertani útmutatók
• A gépi lélegeztetéssel összefüggő pneumónia 

megelőzése (VAP)
• Érkatéterrel összefüggő véráramfertőzések 

megelőzése (BSI)
• Az egészségügyi ellátással összefüggő húgyúti 

fertőzések megelőzése (UTI) 
• A műtéti sebfertőzés megelőzése (SSI)



KONFERENCIA

• Infekciókontroll gyakorlat fejlesztése: 
hazai és nemzetközi irányok és 
lehetőségek

• Időpont: 2019. március 6., 10:00-16:30
• Helyszín: MOM Kulturális Központ, 

Budapest, Csörsz utca 18.
• Jelentkezés: február 19.
• Online regisztráció
• Részvétel ingyenes



TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK A 
PROJEKTBEN

• Minőségügyi és betegbiztonsági stratégiai 
koncepció (általános, fertőzésmegelőzés, 
antimikrobiális rezisztencia visszaszorítása)

• Értékelési és elismerési rendszer 
kialakítása

• Betegbiztonság oktatása a graduális és 
posztgraduális képzésekben

• IC finanszírozása
• NEVES oki kutatások
• Lakossági kampány



JÓGYAKORLATOK

• Elkészült/zajló fejlesztések:
– Újraélesztés
– Nyomási fekély megelőzése
– Ápolás szervezési folyamatok
– Egyedi gyógyszerelés
– Onkoteam-palliativ team
– Betegoktatás
– Perioperatív folyamatok
– Lélegeztetéssel összefüggő pneumónia megelőzése (VAP)
– Véráramfertőzések megelőzése (BSI)
– Húgyúti fertőzések megelőzése (UTI) 
– A műtéti sebfertőzés megelőzése (SSI)

• Jógyakorlat katalógus - hamarosan



MAI PROGRAM: ÚJRAÉLESZTÉS

• Dr. Safadi Heléna – Jógyakorlat munkacsoport vezetője
• Kozma Andrea – Karolina Kórház, Mosonmagyaróvár
• Magyar-Berényi Annamária – Országos Kardiológiai 

Intézet
• Dr. Szabadi Flóra - Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat
• Dr. Berényi Anikó - Cerny Alapítvány
• Megbeszélés - Vita


