
Multimodális kézhigiénés program –

lehetőség a betegbiztonság javítására

Juhász Béláné  

Molnárné Zubály Angéla,  Dr. Kósa Zsigmond

Budapest, 2019. szeptember 17.



EEÖF prevalencia a fejlett országokban 

Minden 10. ellátott esetében nemkívánatos esemény!

Forrás: Report on the Burden of Endemic Health Care-Associated Infection Worldwide WHO



A kézhigiéne úttörői

Ignaz Philipp  Semmelweis
1818-1865 

Didier Pittet





Cél

• A WHO multimodális kézhigiénés stratégiájának 

bevezetése

• Kézhigiénés compliance javítása

• Megfelelően végzett kézhigiéne arányának növelése

• A WHO által ajánlott felhasznált kézfertőtlenítőszerek 

volumenének közelítése/elérése

• Az EEÖF prevalencia csökkentése

• Az MRK fertőzések arányának csökkentése

• Az összefüggő esetek/járványok megelőzése 



Forrás:Guide to Implementation. A Guide to the Implementation of the WHO Multimodal Hand

Hygiene Improvement Strategy



Átállás az új rendszerre

• EFOP-2.2.18-17-2017-00064 „Betegbiztonság növelését célzo ́ komplex

infrastrukturális fejlesztések a Felső-Szabolcsi Kórházban”

• EFOP-1.8.21-18 Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a 

fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményekben 

• Osztályos keret meghatározása

(17 226 000 HUF / 4 116 158 HUF alkoholos bedörzsölő szer;

20 ml/ápolási nap)

• Kézhigiénés szerek felhasználásának mérése, értékelése a havi IIAB ülésen



Kérdőíves adatfelvétel(n=87)
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Képzés, oktatás

• Az EEÖF-ek definíciója
• Az EEÖF-ek által okozott betegségteher (a világon és 

Magyarországon)

• Az EEÖF-ek előfordulása (a világon és Magyarországon)

• Az EEÖF-ek hatása

• A leggyakoribb EEÖF-ek és  rizikótényezőik

• Az EEÖF-ek megelőzése

• A kéz szerepe a kórokozók terjedésében
• A kézzel történő átvitel 5 stádiuma

• Miért kell kézhigiénét végezni?

• A „Kézhigiéne 5 momentuma” megközelítés

• Hogyan kell kézhigiénét végezni?

• Az alkoholos kézbedörzsölés menete
• A fertőtlenítő kézmosás menete

• Kézhigiéne és kesztyűhasználat

• Kézhigiénés compliance
• Időhiány=a kézhigiéne legnagyobb akadálya

• A konszenzus alapú fejlesztési stratégia

• A WHO Multimodális kézhigiénés fejlesztési stratégiája



Attitűd
Attitűd Oktatás előtt Oktatás után

kézhigiénés oktatás 6,84 6,87↑

vezetői támogatás 6,81 6,82

elérhetőség a 

betegellátási pontokon

6,79 6,83↑

poszterek 6,60 6,66↑

visszajelzés 6,59 6,60

vezetői vélemény 6,59 6,85↑

személyes példamutatás 6,35 6,52↑

betegvélemény 5,25 5,71**↑

személyesen elvárt 

erőfeszítés

5.16 5,41↑

betegösztönzés 4,32 4,79**↑
**Chi2 p<0,05



Hand in Scan
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Hand in Scan



Tudásszint felmérés

Kérdés Helyes válasz(ok)

Helyes válaszok aránya

Oktatás 

előtt (%)

Oktatás 

után (%)

Veszélyes kórokozó 

betegek közötti átvitel 

módja

dolgozó nem tiszta keze

59,7 93,3

Kórokozó átvitelét 

betegre mely 

kézhigiénés művelet 

elvégzése előzi meg

betegérintés előtt 86,6 100

rögtön testváladékkal 

való érintkezés után
4,5 82,2

aszeptikus beavatkozás 

előtt
68,7 100

Kórokozó átvitelét eü.

dolgozóra mely 

kézhigiénés művelet 

elvégzése előzi meg

betegérintés után 80,6 98,9

rögtön testváladékkal 

való érintkezés után
71,6 98,9

betegkörnyezet érintése 

után 76,1 97,8



Tudásszint felmérés

Kérdés Helyes válasz(ok)

Helyes válaszok aránya

Oktatás előtt 

(%)

Oktatás után 

(%)

A kéz higiénés 

műveletek közül 

melyik igaz

a kézbedörzsölés

gyorsabb, mint a 

szappanos kézmosás

65,7 97,8

a kézbedörzsölés

hatékonyabb, mint a 

szappanos kézmosás

65,7 91,1

Mennyi idő

szükséges a 

kézbedörzsölés során

20 másodperc 52,2 96,7

A kézhigiéne során 

mit kell elkerülni

ékszerviselés 83,6 100

sérült bőr 91 100

műköröm 89,6 100



Tervek

• Hand in Scan további alkalmazása

• Direkt megfigyeléses compliance mérés

• IIAB ülésen értékelés, visszacsatolás

• Kézfertőtlenítőszer fogyás mérése, elemzése

• EEÖF (MRK) gyakoriság összehasonlítása



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

„Egészséges  mindennapokat  teremteni  a 
betegeink  számára”


