RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.3.5-17-2017-00021
Kedvezményezett: Szent Rókus Kórház és Intézményei
A Szent Rókus Kórház és Intézményei 30.000.000 Ft vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást
nyert el az intézmény betegbiztonságának fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére.
A projekt megvalósításának legfőbb indoka az volt, hogy a Szent Rókus Kórházban is egyre komolyabb
problémát jelentenek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések, illetve az antimikrobiális
rezisztencia. Ennek egyik fő oka, hogy az intézményben korlátozottan állnak rendelkezésre olyan
korszerű kézhigiénés rendszerek, amelyek lehetővé tennék a munkatársak és betegek megfelelő
kézfertőtlenítését.
A projekt általános célja volt olyan korszerű, a betegbiztonságot szolgáló eszközök telepítése és
rendszerek bevezetése a Kórház napi működésében, amelyek használatával lehetővé válik a kórházi
fertőzések csökkentése, ezáltal az egészségügyi szolgáltatások minőségének javítása. A projekt
konkrét célja az volt, hogy minden kórházi osztályon elérhetővé váljanak ezek a korszerű eszközök, így
minden osztályon emelkedjen a betegbiztonság.
A támogatás segítségével a Kórház egy 30 MFt értékű fejlesztést valósított meg, amelynek keretében
763 db új, a betegbiztonságot szolgáló eszköz, elsősorban folyékony szappan és kézfertőtlenítőszer
adagoló került beszerzésre.
A beszerzett eszközök a következők:
• 1 db a kézhigiénés tevékenység oktatására szolgáló rendszer - Kézhigiénés Evolúciós
Program, amely folyamatos oktatást tesz lehetővé, valamint a kézhigiénés gyakorlat
ellenőrzését segíti az eredmények visszacsatolásával,
• 300 db folyékonyszappan adagoló a régi, elhasznált műanyag adagolók cseréje érdekében,
• 11 db szenzoros fali, 350 falra szerelhető + 50 db műanyag és 50 db ágyvégi kézfertőtlenítőszer
adagoló, amelyekkel a kézhigiéné a betegellátási pontokon is kivitelezhetővé válik,
• 1 db felületi dekontaminációt támogató rendszer – KITAR program, amely a takarítás
megfelelőségének felügyeletét könnyíti meg és egyszerűsíti le.
A kórházhigiénés fejlesztések megvalósításának eredményeként
• A kézhigiénés compliance jelentősen emelkedik az alkalmazott kézfertőtlenítő rendszerek és
technikák segítségével, így a nosocomiális infekciós esetek száma min. 10%-kal csökken.
• A kórházi fertőzések visszaszorításával alacsonyabb lesz az antibiotikum és az ápolási
eszközök, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, stb. felhasználása, csökken az ápolási napok
száma, javul a betegelégedettség.
A projekt révén jelentősen mérséklődhet az intézményben a kórházi eredetű fertőzések és az egyéb
nemkívánatos események száma. A Kórházban dolgozó egészségügyi személyzet számára sikerül
olyan biztonságos munkakörülményeket megteremteni, amelyek lehetővé teszik a hatékony gyógyítást.

