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A Bugát Pál Kórházban jelenleg is kiterjedt infekciókontroll tevékenység zajlik, melyet elsősorban az 
erre kijelölt infekciókontroll csoport lát el. A higiéniai osztály munkájának minősége alapvetése egy 
gyógyító intézmény biztonságos működésének. Feladatuk a korszerű és biztonságos betegellátás napi 
szintű biztosítása. Munkájuk sohasem lehet rutin, egy pillanatra sem engedhetnek a szakmai protokollok 
maximális betartásának, betartatásának szigorúságából. A kórház jelenlegi infekciókontroll 
tevékenységének célja a betegek és az egészségügyi dolgozók fertőzések elleni védelme, az un. 
egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzése, a kockázati tényezők csökkentése - az 
egészségügyi ellátórendszer minden szintjén.  
 
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló EFOP-1.8.21-18-2019-00039 azonosító számú 
projekt kiemelt célja ugyanakkor a kórházi szervezeti kultúra oly módon történő fejlesztése, változtatása, 
hogy az infekciókontrollal kapcsolatos  tevékenységek, a nem kívánatos események, a fertőzések 
kialakulásának kivédése, hatásának csökkentése és korrigálása a mindennapi szinten beépüljön az 
intézmény valamennyi dolgozójának gondolkodásába, napi rutinná váljon a fertőzések megelőzésére 
tett intézkedések végrehajtása mind a szakorvosok, mind pedig a szakdolgozók körében. További cél 
az intézmény infekciókontrollal kapcsolatos valamennyi, jelenlegi szabályzatának felülvizsgálata, az 
infekciókontrollal kapcsolatos országos szintű ajánlások, módszertanok beépítése az intézmény 
szabályozási környezetébe. A szervezeti kultúra fenti módon történő fejlesztése érdekében az 
intézmény valamennyi dolgozójára kiterjedő belső képzést indít, továbbá egy belső kommunikációs 
kampány segítségével a legfontosabb fertőzés-megelőzéssel kapcsolatos teendőkre hívja fel a 
dolgozók és a kórház látogatóinak figyelmét.  
 
A projekt stratégiai célja egy olyan szervezeti kultúra, szemlélet megteremtése a Bugát Pál Kórházban, 
amelynek segítségével a dolgozók felismerik az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 
kialakulásához vezető veszélyforrásokat a tevékenységük végzése során és javaslatokat fogalmaznak 
meg kivédésükre, továbbá az intézmény vezetése aktívan közreműködik az infekciókontrollal 
kapcsolatos ellátási kockázatok csökkentésében.  
 
A hatékonyság növelése érdekében szervezetfejlesztési feladatok is megvalósulnak. Szemléletformáló 
programokat dolgoznak ki az intézmény dolgozói és a páciensei számára is, ezért a nyilvánosság minél 
szélesebb körű biztosításával kívánják programjaikat megtartani.  
 
 
További információ kérhető: 

T. Bokros Mária, sajtóreferens 

30/273 47 67 tbokros.maria@bugatpal.hu 

www.bugatpal.hu 

A korszerű és biztonságos betegellátás egyik legfontosabb ismérve a kórházi fertőzések 

kialakulásának lehetséges legnagyobb arányú kivédése, hatásuk és a kockázati tényezők 

csökkentése. Ezt a célt szolgálja az „Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása 

a Bugát Pál Kórházban” című Európai Uniós, vissza nem térítendő pályázat. Az intézmény a 

sikeres pályázat révén erre a célra 55,27 millió forintot használhat fel.   
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