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5. Infekciókontroll az egészségügyi intézetben 



Törvények, rendeletek 
 1993.évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról 

 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladataitól és működésük 
feltételeiről 

 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről 

 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi  

    szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum      

    feltételekről 

 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási 
tevékenységről 

 Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, 
e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről 
szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet 

 

 

 

 



A bentlakásos szociális  intézmény szolgáltatásai 

1.Lakhatás 

 

2.Étkeztetés 

 

3.Ruházat, textília biztosítása 

 



4.Egészségügyi ellátás 

1. Egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítás 

2. Orvosi ellátás 

         Az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának rendszeres ellenőrzése,     

         orvosi tanácsadás, az egészségügyi tárgyú jogszabályokban   

         meghatározott szűrések, a gyógyszerrendelés, valamint szükség esetén    

         az egészségügyi szakellátásba történő beutalás. 

3. Szükség szerinti alapápolás,  kivétel az otthoni szakápolási 
tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben meghatározott 
szakápolási tevékenységek  

 Személyi higiéné biztosítása 

 Gyógyszerezés 

 Az étkezés, a folyadékpótlás, a hely- és helyzetváltoztatás, valamint a 
kontinenciában való segítségnyújtás, 

 Szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz való hozzájutás 

 Kórházi kezeléséhez való hozzájutás, 

 Rendeletben meghatározott gyógyszerellátás, 

 Gyógyászati segédeszköz biztosítás 

 

 



Rendeletben meghatározott gyógyszerellátás, 
  Az eseti gyógyszerkészlet az alábbi gyógyszercsoportokból áll (ATC kód 

szerint): 

 a) szintetikus görcsoldók (A03 A), 

 b) propulsív szerek (A03 F), 

 c) bélmozgatást csökkentő szerek (A07 D), 

 d) heveny vérnyomás-emelkedés csökkentésére szolgáló szerek (C 08 C), 

 e) fájdalom és lázcsillapítók (M02, N 02), 

 f) anxioliticumok (N05 B), 

 g) altatók, nyugtatók (N05 C), 

 h) hashajtók (A06 A), 

 i) szisztémás antihisztaminok (R06 A), 

 j) antiarritmiás szerek (C01 B). 

 



 A rendszeres gyógyszerkészlet az alábbi gyógyszercsoportokból áll (ATC kód szerint): 

 a) tápcsatorna és anyagcsere 

 aa) antacidok (A02 A), 

 ab) peptikus fekély kezelésének gyógyszerei (A02 B), 

 ac) az epebetegségek egyéb terápiás készítményei (A05 A), 

 ad) bélfertőtlenítők, gyulladásgátlók (A07A, A07 E), 

 ae) digesztívumok (A09 A), 

 af) orális antidiabetikumok (A10 B); 

 b) vér és vérképző szerek 

 ba) antikoagulánsok (B01 A), 

 bb) vérzéscsillapítók (B02 A, B02 B), 

 bc) vérszegénység elleni készítmények (B03 A); 

 c) kardiovaszkuláris rendszer 

 ca) szívglikozidok (C01 A), 

 cb) szívbetegségben használt értágítók (C01 D), 

 cc) vérnyomáscsökkentők (C02), 

 cd) vizelethajtók (C03), 

 ce) perifériás értágítók (C04), 

 cf) kapilláris-stabilizáló szerek (C05), 

 cg) béta-blokkolók (C07), 

 ch) ACE-gátlók (C09 A); 

 

 



 d) antibiotikumok (J01); 

 e) váz- és izomrendszer 

 ea) gyulladásgátlók és reumaellenes készítmények (M01), 

 eb) ízületi és izomfájdalmak kezelésének készítményei (M02), 

 ec) izomrelaxánsok (M03 B); 

 f) idegrendszer 

 fa) antiepileptikumok (N03), 

 fb) antikolinerg antiparkinson szerek (N04 A), 

 fc) dopaminerg antiparkinson szerek (N04 B), 

 fd) antipszichotikumok (N05 A). 

 injekcióval, infúzióval történő ellátáshoz szükséges anyagok, az akut 
sebellátáshoz szükséges kötszerek,valamint a szűrővizsgálatokhoz szükséges 
reagensek, indikátorcsíkok 

 

    Intézményi alaplista, havonta frissítés, jól látható helyre kihelyezés 



5.Mentálhigiénés ellátás  

 Személyre  szabott bánásmód 

 A konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése 
érdekében az egyéni, csoportos megbeszélés 

 A szabadidő kulturált eltöltésének feltételei 

 A szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozás 

 Az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai 
fenntartásának feltételei 

 A gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítása, 

 A hitélet gyakorlásának feltételei 

 Segítése, támogatása az intézményen belüli kis közösségek, 
társas kapcsolatok kialakulását és működését. 

 



 6.Szocioterápiás foglalkozások szervezése 

Az ellátást igénybevevők meglévő képességeinek szinten tartása illetve 
fejlesztése érdekében napi max.4 heti max.20 órában. 

 

7.Értékmegőrzés 

 

8. Az intézményben elhunytak eltemettetésének 
megszervezése 



1/2000.SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladataitól és működésük feltételeiről 
2.számú melléklete szerinti létszám normák Idősek Otthonában 

 intézményvezető  1 fő  

 orvos :  

  100 férőhely alatt heti 4 óra 

  100-200 férőhely között heti 6 óra  

  200 fő felett 1 fő 

 Intézményvezető  ápoló (100 férőhely felett) 1 fő  

 

 ápoló, gondozó (100 férőhelyre vetítve) 24 fő 

 

 Mozgásterapeuta: 

  100 fő férőhelyig heti 4 óra 

  100 fő férőhely felett 1 fő 

 szociális, mentálhigiénés munkatárs (50 férőhelyre vetítve) 1 fő 

 foglalkoztatás szervező, (100 férőhelyre vetítve, ajánlott létszám) 1 fő 



A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben 
foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez 
szükséges képesítési minimumelőírásai 
 Intézményvezető: szociális munkás, szociápedagógus, 

szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles 
szociálpolitikus,diakónus, mentálhigiénikus, 

Igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú 
végzettséggel, pszichológus, egészségügyi menedzser ,orvos, 
jogász, okleveles ápoló,okleveles teológus, okleveles 
pásztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés 

Orvos: orvos 

Intézményvezető ápoló: diplomás ápoló,okleveles egyetemi 
ápoló, okleveles ápoló, ápoló, gyógytornász- fizioterapeuta 



 Részlegvezető: diplomás ápoló, okleveles egyetemi 
ápoló, okleveles ápoló, ápoló, gyógytornász- 
fizioterapeuta,szociálpedagógus, szociális munkás, 
okleveles szociális munkás,okleveles szociálpolitikus, 
szociális menedzser,szociológus 

 Ápoló:  

   10 %-ban: diplomás ápoló, mentőtiszt,okleveles ápoló,   

   ápoló-gyógytornász-fizioterapeuta 

   90 %-ban: általános ápoló, gyakorló ápoló,geriátriai   

   szakápoló, pszichiátriai  szakápoló,diabetológiai   

   szakápoló, légzőszervi szakápoló, hospice szakápoló 

   Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló, 

   nefrológiai szakápoló,onkológiai szakápoló. 



Gondozó: 

 Szociális gondozó, szociális gondozó és ápoló,szociális 
szakgondozó, gerontológiai gondozó,pszichiátriai 
gondozó, szenvedélybeteg gondozó, szociális gondozó 
és szervező 

 

 

 legalább nyolcvan százaléknak szakképzettnek kell 
lennie 



Szakápolás 
 „A szakápolást orvosi elrendelés, előzetes szükségletfelmérés, és 

tervezés alapján, az ellátandó tevékenységre nézve megfelelő 
szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szakdolgozók végzik az 
ápolás önálló-, együttműködő-, és függő kompetencia körének 
figyelembe vételével.  

 A szakápolás során folyamatosan biztosítani kell a beteg pszichés 
támogatását, étkezési, és életmód tanácsadást, különösen mindazon 
tevékenységek megtanítását, amelyeket maga a beteg/családja 
megtehet a beteg egészsége megtartásáért, helyreállításáért vagy 
állapota romlásának megakadályozásáért, továbbá az ápolási folyamat 
dokumentálását és esetleges jelentési kötelezettség teljesítését, 
valamint rendszeres kommunikációt a házi-, illetve kezelőorvossal és 
más, a beteg ellátásában résztvevőkkel.”  



Szakápolási feladatok  
 Szondán (nasogastricus, és percutan gastrostoma) történő tápláláshoz 

és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése 
és megtanítása.  

 A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, a tevékenység tanítása.  

 Vér- és testváladékok vétele laboratóriumi vizsgálati célból.  

 Előkészítés (beteg, eszközök) különböző eszközös vizsgálatokhoz, és 
invazív beavatkozásokhoz, valamint asszisztálás a vizsgálatok és 
beavatkozások végrehajtása közben.  

 Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, 
hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok.  

 Az intravénás folyadék- és elektrolit pótláshoz, parenterális gyógyszer 
beadásához kapcsolódó szakápolási feladatok, perifériás vénakanül 
(branül) behelyezése, és ellátása.  

 Baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás 
korlátozottsága esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás 
segítése.  

 



 Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és 
különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, 
szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után.  

 Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai.  

 Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai (pl. gyógyszeradagoló 
pumpa működtetése).  

 Haldokló beteg szakápolása.  

 Krónikus bélbetegségben szenvedő betegek esetében parenterális 
táplálás végzése.  

Szükség esetén kiegészítő speciális eljárások alkalmazása:  

 légzésterápia  

  szívó alkalmazása,  

  oxigén terápia.  

Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy 
csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához 
kapcsolódó szakápolási feladatok:  

  gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása  

  mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása 

  hely- és helyzetváltoztatás segítése.  

 



Szakápolási engedély igénylés 

Kérelmi adatlap benyújtása:  

 Kérelmi adatlapok és a szükséges mellékleteik  

- egészségügyi ellátási kötelezettségét az intézmény más 
egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel kötött 
megállapodás vagy egészségügyi szolgáltatóval kötött 
szerződés útján teljesíti az erre vonatkozó 
megállapodás/szerződés (pl. sterilizálás, veszélyes 
hulladék elszállítása) 

- közreműködő egészségügyi szolgáltató igénybevétele 
esetén a közreműködésről szóló szerződés 

 



 

- a tevékenysége során okozott kár megtérítésére 
vonatkozó felelősségbiztosítási szerződése és kötvény 
másolata 

- tárgyi feltételek meglétéről szóló nyilatkozat 
- nyilatkozat, hogy nem állnak fenn a működési 

engedély kiadásának kizáró okai 
- egészségügyi alkalmassági vizsgálatok dátuma és 

eredménye 



Szakápolási szakmai program 
Szakápolási szakmai program tartalmi elemei:  

 intézmény adatai, működési és ellátási terület bemutatása 

 eddigi szakmai tevékenység ismertetése 

  egészségügyi szolgáltatás tevékenységi körének rövid bemutatása  

 tárgyi környezeti feltételek bemutatása, megléte 

 személyi feltételek bemutatása (szakdolgozók száma, szakmai vezető 
megjelölése – megbízással vagy munkaszerződéssel történő 
feladatellátás, osztott munkakör)  

 szakápolás célja, feladata 

 szakápolás keretében végezhető feladatok bemutatása (20/1996 
.(VII.26. NM rendelet) 

 egyes kisegítő folyamatok bemutatása (étkeztetés, betegszállítás, 
takarítás, veszélyes hulladék elszállítás, mosodai szolgáltatás, 
sterilizálás)  

 infekciókontroll szabályzat, melyben leírásra kerülnek az ellátás során 
használt fertőtlenítőszerek 



Ellenőrzés? 
Nem egységes, mindenki a saját területét ellenőrzi 

 Ápoló , gondozó   részlegvezető ápoló 

 Részlegvezető ápoló  intézményvezető ápoló 

 Intézményvezető ápoló  ?? 

 Takarító    közvetlen felettes 

 Élelmezési munkatársak közvetlen felettes 

 Mosónő    közvetlen felettes 

 ÁNTSZ?  

 OTH? 

 



 A fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltató biztosítja 
az ápolás-gondozást 
a fizioterápiás szolgáltatást 
a gyógyszerellátást 

    az egészségügyi dokumentációt, nyilvántartást és      

    adatvédelmet 
    a betegek számára - az egyedi diétás követelményekre is   

    figyelemmel - a betegélelmezést és dietetikai szolgáltatást,   

    dietetikai szaktanácsadást 
    a sterilanyag-ellátást 
    a rovar- és rágcsáló irtást 
    a kommunális és veszélyes hulladék kezelését és tárolását 
    a szakkönyvtári szolgáltatást és/vagy internet   

    elérhetőséget, 
    az egészségügyi textília-ellátást (textiltisztítás, szennyes- és  

    tisztaruha kezelés) 
 



az intézményi takarítást, tisztaságot 
a halottak szállítását és/vagy hűtve tárolását, 
az infekciókontrollt (külön jogszabály szerint) 
a dezinfekció tevékenységet 
a központi vagy egyedi orvosi gázellátást 
a biológiai minta szállítását és tárolását 
az intézményen belüli betegszállítást 
a járványügyi érdekből történő elkülönítést, megelőző 
rendszabályokat (izoláció) 
a vér- és vérkészítményeket (beleértve a szállítást is). 
 

 



Ápolói minimumfeltételek ápolási osztályonként/ápolási intézetenként 

ÁGYSZÁM 10-30 31-40 41-50 51-60 
61-
70 

71-80 81-90 91-100 

I. ápolói kategória 2 2 3 3 4 4 5 5 

II. ápolói kategória 8 9 9 10 11 12 14 17 

III. ápolói kategória 4 5 6 8 9 11 13 14 

Összes direkt ápolói 
létszám 

14 16 18 21 24 27 32 36 



Ápolói minimumfeltételek fekvőbeteg osztályonként a geriátriára (0106), és 
krónikus ellátásokra vonatkozóan (Krónikus belgyógyászat, Krónikus 
pszichiátria, Krónikus nőgyógyászat, Krónikus tüdőgyógyászat) 

ÁGYSZÁM 5-30 31-40 41-50 
51-
60 

61-70 
71-
80 

81-
90 

91-100 

I. ápolói kategória 3 3 3 4 4 4 5 5 

II. ápolói kategória 7 9 12 14 15 17 19 21 

III. ápolói kategória 2 3 4 5 6 7 9 10 

Összes direkt ápolói 
létszám 

12 16 19 23 25 28 33 36 



Gyógytornász személyi minimumfeltételek  

 Ápolási osztály  50 ágyanként  1 fő 

 Geriátria   50 ágyanként  1 fő 

 

 Gyógymasszőr 

 Ápolási osztály  60 ágyanként  1 fő 

 Geriátria   60 ágyanként  1 fő 

 

 



Infekciókontroll tevékenység 
Infekciókontroll: az egészségügyi ellátással összefüggő 
fertőző betegségek kialakulásában szerepet játszó 
tényezők ismeretén, elemzésén alapuló fertőzések 
megelőzésére irányuló intervenciós tevékenység 

1.Surveillance: 

 egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 
surveillance-a 

 mikrobiológiai surveillance 

 antibiotikum rezisztencia surveillance 

 antimikrobiális szerek felhasználásának és 
hasznosításának surveillance-a 

 



 A jogszabály szerinti bejelentendő és nem bejelentendő 
az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 
dokumentálása. A megelőzés érdekében a szükséges 
szabályozások megtétele, a végrehajtásuk ellenőrzése.  

 

A fertőtlenítőszer felhasználás, alkalmazás 
helyességének folyamatos felügyelete. 



2.Az egészségügyi ellátás folyamatainak – fertőzés 
kialakulása szempontjából történő – elemzése, a 
kockázati tényezők meghatározása, a kockázatok 
minimalizálására irányuló helyi szabályozás kialakítása, 
bevezetése, valamint a végrehajtás ellenőrzése 

 

Biztosítani kell a betegek számára a megfelelő 
élelmezést, a hozzá csatlakozó fertőtlenítési, ételtárolási 
folyamatokat: 

Szabályozása: edényzet fertőtlenítése, az ételminta 
vételének, tárolásának végrehajtása, a betegek saját 
élelmiszerének tárolása. 

 



3.Megelőző tevékenység: 

3.1.A fertőtlenítés folyamatainak szabályozása, a 
megvalósítás monitorozása és felügyelete 

Szabályozott fertőtlenítőszer lista megléte (hatályos           

biztonságtechnikai adatlap, OTH engedély) 

Felületfertőtlenítés: 

Takarítási technológia részletesen szabályozza  

 a felületek fertőtlenítésének gyakoriságát 

 a kivitelezésre vonatkozó előírásokat 

 a színkódok alkalmazását 

 dokumentáció meghatározását, az ellenőrzés rendszerét 

  a felületek fertőtlenítéséhez milyen kompetencia szükséges 
(takarítói kompetencia, szakdolgozói kompetencia). 

 

 

 



 Takarítói feladatok – a kivitelezésre vonatkozó 
munkautasítások tartalmazzák a sorrendiséget, az 
alkalmazott eszközök, vegyszerek listáját. Egy adott 
helyiségben melyik felületet melyik takarító eszközzel, 
hogyan kell fertőtleníteni. 

 Szakdolgozói feladatok – a felületfertőtlenítésre 
vonatkozó előírások egy része a takarítási 
technológiában szabályozott. Az ápolási protokollok, 
munkautasítások, eljárásrendek szintén tartalmaznak 
a fertőtlenítésre vonatkozó meghatározásokat. 

 



 Eszközfertőtlenítés 

 Nem sterilen alkalmazandó eszközök fertőtlenítése – 
külön munkautasítások, protokollok tartalmazzák a 
szabályozást, vagy beépítve megtalálhatók az ápolási 
protokollokban, munkautasításokban, 
eljárásrendekben. 

 Sterilizálás előtti eszközfertőtlenítés – függetlenül 
attól, hogy centralizált vagy decentralizált a sterilizálás 
a szabályozást írásban kell megtenni. 

 



3,2 A megelőző óvintézkedések és az izoláció 
szabályainak kidolgozása, a megvalósítás monitorozása 
és felügyelete 

Az Országos Epidemiológiai Központ által kiadott 
módszertani levelek alapján helyi eljárásrendek, 
protokollok kidolgozása, alkalmazása. 

3,3 A  steril anyag-eszköz ellátás módjának, 
folyamatainak szabályozása, a végrehajtás felügyelete 

 Helyben történő sterilizálás esetén a sterilizáló 
berendezések működésének felügyelete: napi 
ellenőrzés kémiai indikátorokkal, féléves biológiai 
tesztelés, háromévente teljes felülvizsgálat. 

 Eszközök előírás szerinti csomagolása, steril anyag 
tárolása. 



 A felsoroltak írásos szabályozása, továbbá 
eljárásrendek, protokollok kidolgozás, működtetése a 
többször használatos eszközök sterilizálás előtti 
fertőtlenítésének, tisztításának kidolgozására. 

 A sterilizálás előkészítéséhez, a sterilizáláshoz 
csatlakozó dokumentáció folyamatos vezetése. 

 Egyszerhasználatos eszközök (steril és nem steril) 
körének meghatározása, beszerzése, előírás szerinti 
tárolása, szavatossági idő folyamatos ellenőrzése. 



3,4 Környezeti infekciókontroll 

 A betegellátásban részt vevő helyiségek , a  bútorzat, 
berendezési tárgyak megfelelő karbantartása (festés, 
mázolás, szúnyoghálók felszerelése). 

  A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő 
közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó 
közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) 
EMMI rendelet betartása.  

3,5.A külön jogszabály szerint egészségügyi kártevőnek 
minősülő rovarok és rágcsálók elleni védekezés 
felügyelete 

Rovar és rágcsálóirtás végrehajtására szakember 
alkalmazása félévente történő megelőző irtásra. 



3,7.A halmozottan előforduló fertőzések kivizsgálása, a 
járványok megelőzése/felszámolása, szükséges 
járványügyi intézkedések megtétele, végrehajtásának 
felügyelete 

 

Helyi szabályozások bevezetése, működtetése az 
előírások és az Országos Epidemiológiai Központ által 
kiadott módszertani levelek alapján. 

 

 



4. A külön jogszabály szerint bejelentendő fertőző 
megbetegedések és a szolgáltatónál felderített sporadikus 
nosocomiális fertőzések regisztrálása, a szolgáltatónál 
felderített egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 
járványügyi kivizsgálása, a szükséges járványügyi 
intézkedések megtétele, végrehajtásának felügyelete 

 

Jogszabály szerint kötelező fertőző betegségek 
bejelentése  online az OSZIR-NNSR rendszerbe. 

 



5. Az egészségügyi dolgozók fertőzéseinek megelőzésére 
irányuló tevékenységek szabályozása, a végrehajtás 
ellenőrzése; 

 Személyi higiénére vonatkozó eljárásrendek, 
protokollok elkészítése, működtetése az Országos 
Epidemiológiai Központ által kiadott módszertani 
levelek alapján. 

 Egyéni védőfelszerelések alkalmazására vonatkozó 
helyi szabályozások. 

 Munkakörhöz kötött kötelező és önkéntes védőoltások 
felügyelete, a dolgozók védettségének ellenőrzése. A 
védőoltások nyilvántartása, oltóanyag hűtő 
hőmérsékletének dokumentált folyamatos ellenőrzése 
naponta kétszer. 

 



6. A katasztrófa-, illetve pandémiás tervek 
kidolgozásában való részvétel 

 

7.Az egészségügyi dolgozók infekciókontroll 
tevékenységekkel kapcsolatos tervszerű képzése, 
továbbképzése 

minden új belépő dolgozót belépéskor, valamint a 
régebb óta munkaviszonyban álló munkavállalót évente 
egyszer infekciókontroll oktatásban kell részesíteni.  

 

8. A leírt tevékenységeket tartalmazó infekciókontroll terv 
elkészítése 

Az infekciókontroll tervet évente készíti az egészségügyi 
szolgáltató a surveillance eredmények és az ellenőrzések 
során tapasztaltak alapján. 

  

 



 Infekciókontroll Kézikönyv készítés !! 

Az egészségügyi szolgáltatónak biztosítania kell: 

 1 fő kórházi epidemiológus 

 1 fő infektológus 

 1 fő közegészségügyi-járványügyi ellenőr vagy 
közegészségügyi-járványügyi felügyelő 

 2 fő főállású epidemiológiai szakápoló 

Tárgyi feltétel: 

irodahelyiség telefonnal, OSZIR NNSR-be történő online 
adatszolgáltatáshoz internetkapcsolat és a szoftver 
futtatására alkalmas számítógép biztosítása 

 

 

 

 



Jelentési kötelezettség 

 a jogszabály szerinti bejelentendő fertőző betegségek 
esetében 

 az alkohol kézfertőtlenítő felhasználásról 

 évente egyszer, február 28-ig a Kormányhivatal felé az 
elmúlt év infekciókontroll tevékenységéről. 

 

Ellenőrzés: 

A felsorolt tevékenységek végrehajtását az egészségügyi 
szolgáltató szervezeti egységenként évente legalább egy 
alkalommal megvizsgálja, és ezt dokumentálja 
(kórházhigiéne).  

 



 

 

Köszönöm a figyelmet! 


