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A Covid 19 járvány elleni küzdelem óriási kihívások elé állította, állítja az egészségügyi személyzetet. 
Ebben az időszakban a higiéniai osztály munkája meghatározó a Bugát Pál Kórház biztonságos 
működésének.  
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló EFOP-1.8.21-18-2019-00039 azonosító számú 
projekt kiemelt célja volt 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 az orvosok, mind pedig a szakdolgozók körében.  
 
A Bugát Pál Kórházban kiterjedt infekciókontroll tevékenység zajlott, melyet elsősorban az erre kijelölt 
infekciókontroll csoport látott el. Tevékenységük 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. Ehhez a projekt 
jóvoltából információs kiadványok, belső képzések és lakossági programok is eszközül szolgáltak.  
  
Felülvizsgálták az intézmény infekciókontrollal kapcsolatos valamennyi, szabályzatát, ezekbe 
beépültek az új országos szintű ajánlások, módszertanok. A járványügyi szabályok keretein belül a 
dolgozók és a lakosság körében képzések és lakossági programok révén a legfontosabb fertőzés-
megelőzéssel kapcsolatos teendőkre hívták fel a dolgozók és a kórház látogatóinak figyelmét.  
 
Ehhez adott óriási segítséget, keretet a projekt kitűzött stratégiai céljainak megvalósítása, vagyis  
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 mindent megtesznek azok kivédésére,  
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A több mint egy éve tartó pandémiás időszak fel-, és megerősítette, a kórházi 

infekciókontroll szükségességét. „Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása 

a Bugát Pál Kórházban” című Európai Uniós, vissza nem térítendő pályázat a lehető 

legjobbkor segítette a kórházi fertőzések kialakulásának lehetséges legnagyobb arányú 

kivédését, hatásuk és a kockázati tényezőik csökkentését. Az intézmény a sikeres pályázat 

révén erre a célra 55,27 millió forintot használt fel.   
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