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Tájékoztatjuk a betegeket, illetve hozzátartozókat, hogy a hatályos jogszabályok alapján 

egyéni kockázatfelmérést kell végezni a betegnél az Egészségügyi ellátással összefüggő 

fertőzés rizikójának megállapítására. 

 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL 

ÖSSZEFÜGGŐ FERTŐZÉSEKRŐL 
 

Önnek/hozzátartozójának magas a kockázata, hogy az egészségügyi ellátás során egészségügyi 

ellátással összefüggő fertőzést szenvedjen el. 

 

Mi az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés? 

A betegnél, a kórházi ellátása során kialakult fertőzés, mely nem volt jelen a felvételekor, még 

lappangó formában sem. 
Vannak olyan helyzetek és állapotok, amikor erre jelentősen megnő a veszély, ezt nevezzük 

fertőzésekre való fokozott fogékonyságnak. 

A leggyakoribb veszélyeztető helyzetek és állapotok: legyengült immunrendszer, antibiotikum 

használat, gyakori kórházi tartózkodás, idős kor, eszköz használat (pl. húgyúti katéter, ér katéter) 

A kockázatok alapján jelentősen megnő a veszély. 

A felmért kockázatok hatással vannak a kórházi fertőzések kialakulására. 

 

Hogyan alakul ki a fertőzés?  

A kórokozóval szennyeződött kézen vagy szennyeződött eszközön, tárgyon, környezeten keresztül 

terjedhetnek a kórokozók. 

A betegek és hozzátartozóik felelőssége is a fertőzés megelőzése, ezért kérjük a hatékony 

együttműködést. 

Gyakran mosson kezet szappannal és vízzel, vagy használjon kéz fertőtlenítőszert. Étkezés előtt, és 

WC használat előtt és után is mosson alaposan kezet. 

Az infúzióhoz, beültetett kanülhöz, kötéshez ne nyúljon.  

Tartsa be az alapvető higiénés szabályokat, mindig tiszta törölközőt, ruházatot, fehérneműt használjon. 

Szövet zsebkendő helyett használjon papír zsebkendőt, amelyet használat után azonnal dobjon 

szemetesbe.  A látogatóknak is kötelessége a fertőzések megelőzése, az intézményi rendszabályok 

betartása: Mosson kezet a beteg érintése előtt és után. Az egészségügyi dolgozók iránymutatása szerint 

használjon védőruházatot (gumikesztyű, köpeny, maszk) a beteg látogatásakor, ha az szükséges. 

Látogatáskor ne üljön az ágyra, betegen ne látogassa hozzátartozóját. 

 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓKRÓL  
 

Önnek/hozzátartozójának magas a kockázata, hogy az egészségügyi ellátás során multirezisztens 

kórokozóval fertőződjön.   

Azon baktériumokat, amelyek egynél több antibiotikummal szemben ellenállóvá váltak, 

multirezisztens baktériumoknak vagy multirezisztens kórokozóknak (rövidítve: MRK) nevezzük.  

 

Kit veszélyeztetnek a multirezisztens kórokozók?  

A kockázatok alapján jelentősen megnő a veszély. 

A felmért kockázatok hatással vannak a kórházi fertőzések kialakulására. 

Bárki szervezetébe juthat MRK, így bárki hordozhat multirezisztens kórokozót vagy bárkinél 

kialakulhat MRK miatt fertőzés.  

A leggyakoribb veszélyeztető helyzetek és állapotok: legyengült immunrendszer, antibiotikum 

használat, gyakori kórházi tartózkodás, idős kor. 

 

Hogyan terjednek a multirezisztens kórokozók?  

A látogatóknak is kötelessége a fertőzések megelőzése, az intézményi rendszabályok 

betartása. 
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A kórokozóval szennyeződött kézen vagy szennyeződött eszközön, tárgyon, környezeten keresztül 

terjedhetnek a kórokozók.   

Gyakran mosson kezet szappannal és vízzel, vagy használjon kéz fertőtlenítőszert. Étkezés előtt és 

WC használat előtt és után is mosson alaposan kezet  

Tartsa be az alapvető higiénés szabályokat, mindig tiszta törölközőt, ruházatot, fehérneműt használjon. 

Szövet zsebkendő helyett használjon papír zsebkendőt, amelyet használat után azonnal dobjon 

szemetesbe.  

Mosson kezet a beteg érintése előtt és után. Az egészségügyi dolgozók iránymutatása szerint 

használjon védőruházatot (gumikesztyű, köpeny, maszk) a beteg látogatásakor, ha az szükséges. 

Látogatáskor ne üljön az ágyra, betegen ne látogassa hozzátartozóját. 
 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A CLOSTRIDIUM DIFFICILE (CDI) 

FERTŐZÉSRŐL 
 

Önnek/hozzátartozójának magas a kockázata, hogy az egészségügyi ellátás során Clostridium difficile 

kórokozóval fertőződjön.   

 

Mi a Clostridium difficile (CDI)? 

 A Clostridium difficile az antibiotikumok használatával összefüggő hasmenések leggyakoribb 

kórokozója egy spórás baktérium. 

 Az egészséges felnőttek egy kis részénél (százból 1-2 emberben) megtalálható a vastagbélben 

anélkül, hogy problémát okozna. A bél „hasznos” baktériumai ellenőrzést gyakorolnak a C. 

difficile felett. 

 Antibiotikum használat követeztében a „hasznos” bélbaktériumok egy része elpusztul, ez 

lehetőséget ad a C. difficile elszaporodására, ami a vastagbél fertőződéséhez vezethet. 

 

Melyek a Clostridium difficile fertőzés tünetei? 

 A C. difficile fertőzés elsősorban hasmenést okozhat, de járhat vele hasi görcs, láz, hányinger 

és étvágytalanság is. 

 A legtöbb ember csak enyhén betegszik meg és teljesen meggyógyul. 

 Bizonyos körülmények között súlyos megbetegedés, a vastagbél gyulladása (orvosi nyelven 

„colitis”) is kialakulhat. Ha a vastagbélgyulladás súlyos akár az életet is veszélyeztetheti. 

 

Fertőző a Clostridium difficile? 

• Igen, a C. difficile fertőző, elsősorban a széklettel terjed.  

• Ha a beteg nem mos megfelelően kezet (pl. WC- használat után), a szennyezett kéz útján a C. 

difficile vagy annak spórája átkerülhet a környezetére, használati tárgyaira, és ott fertőzőképes marad. 

Aki megfogja ezeket, a tárgyakat, a kezén továbbviheti a kórokozót vagy a spóráját. 

• A C. difficile továbbterjedésének megelőzésére a betegnek, a hozzátartozóknak és a kórházi 

dolgozóknak rendszeresen kezet kell mosniuk (szappannal erős dörzsölő mozdulatokkal, hogy a kézen 

lévő spórákat eltávolítsák)  

 Ha a látogatók segítenek a betegnek a napi tevékenységben, köpenyt és kesztyűt kell viselniük. 

 A látogatók csak a kórteremben lévő székekre ülhetnek, a beteg ágyára nem. A betegek számára 

kijelölt WC-t nem használhatják. 

 Távozáskor a látogatóknak szappannal és vízzel, vagy a kórteremben kihelyezett 

kézfertőtlenítőszerrel kezet kell mosniuk. 

 

A megfelelő tájékoztatást kezelőorvosomtól megkaptam, lehetőségem volt kérdésfeltevésre, a 

tájékoztatást tudomásul vettem. 
 

Gyöngyös,  

 

kezelőorvos      beteg/hozzátartozó  

 aláírása      aláírása 


