
Infectiókontroll

SE Népegészségtani Intézet



Fametszet egy párizsi kórházról (Hôtel Dieu), 1500 körül készült.



Semmelweis Ignác 
(1818 – 1865)

Oliver Wendell Holmes
(1809 – 1894)

Zsoldos János (1767-1832) magyar nőorvos: 1814-ben a 
szülések levezetése előtt lúgos, szappanos kézmosást ír elő.



InfekciókontrollKórházhigiéne

Cél:
az egészségügyi ellátással kapcsolatos infekciók

megelőzése és leküzdése.

Környezet orientált Beteg orientált,

Epidemiológiai alapú

?



Nosocomialis fertőzések

definíció, rezervoárok, autoinfekció, behurcolt fertőzések

A kórházba felvett betegek 5-6 százalékánál jelentkezik.
1-1,5 százalékuknál ez a közvetlen halálok.
Kórházi ápolásuk átlagosan 3 nappal hosszabbodik.

• húgyúti fertőzések 35-40%
• pneumóniák 15-18%
• posztoperatív sebfertőzések 16-17%
• sepsis 7-11%
• egyéb 23-24%

Nosocomiális fertőzések megoszlása a fertőzés helye szerint:



Nosocomiális fertőzések gyakorisága egyes kórházi osztályokon, 
részlegeken (Kende Éva)

Osztály vagy 
részleg

Nosocomiális 
fertőzések 

gyakorisága
Leggyakoribb kórképek

Sebészetek 3-10%
Műtéti fertőzés, pneumonia, húgyúti fertőzés, 
véráramfertőzés

Belgyógyászatok 2-5%
Húgyúti fertőzés, pneumonia, véráramfertőzés, 
bőrfertőzés

Szülészetek 1-3%
Műtéti fertőzés, húgyúti fertőzés, mastitis, 
endometritis

Krónikus osztályok 5-15%
Bőr- és lágyrész fertőzések, húgyúti és 
véráramfertőzések, gastroenteritisek, 
megmagyarázhatatlan lázas állapotok

Gyermekgyógyászat 6-7% Légúti vírusfertőzés, gastroenteritis, bőrfertőzés

Újszülött részlegek 0,5-2% Bőrfertőzés, enteritis, pneumonia

Intenzív osztályok 10-20% Pneumonia, húgyúti fertőzés, véráramfertőzés

Neonatalis intenzív 3-40%
Véráramfertőzés, pneumonia, conjunctivitis, 
nekrotizáló enterocolitis



Nosocomialis
Fertőzés
Kockázata

az egyén eredetileg fennálló fogékonysága

a fogékonyság változása a kezelés miatt

hospitalizáció miatti fokozott expositio

Leggyakrabban előforduló kórokozók:

Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Streptococcus faecalis
Klebsiellák

(Proteus, Enterobacter, S.epidermalis, Candida, Serratia)



Nosocomialis fertőzésekre hajlamosító tényezők
(Forrás: The Bowel-Webster Risk Guide)

• általános tényezők: életkor, tápláltság, mozgásképesség,
mentális állapot, incontinentia stb.

• helyi tényezők: oedema, ischaemia, bőrsérülés, 
idegentest

• invazív beavatkozások: kanül, katéter, tubus, sebészeti
beavatkozás

• egyes gyógyszerek: citosztatikumok, antibiotikumok,
szteroidok

• egyes megbetegedések: vesebetegség, AIDS, carcinoma, 
leukaemia, aplasztikus anaemia, 

diabetes mellitus, májbetegség



Infekciókontroll célja: 
a fertőzési lánc megszakítása

fertőzés 
forrása

rezervoárja

terjedési út

fogékonyság

csökkentése

• fertőzött ápolt gyógyítása

• fertőző forrás izolálása

• rezervoár kiiktatása

• kézmosás/kézfertőtlenítés

• beavatkozások asepsise

• ápoláshigiéne

• műtéti előkészítés

• antibiotikum profilaxis

• rizikótényezők felismerése

• kísérőbetegségek kezelése

• speciális védekezés (védőoltás)



a nosocomialis
fertőzések

terjesztésében
szerepet

játszhatnak

berendezési
és felszerelési

tárgyak
emberi bőr (kéz!)

levegő

orvosi gépek,
készülékek
(pl. inkubátor,
altatógép,
endoszkópok)

orvosi kézi eszközök
(pl. injekciós

fecskendő, tű,
katéterek,
szondák,
fogászati eszközök)

sebészi textíliák
és segédanyagok
(pl. kötszer, vatta)

ápolási anyagok és 
eszközök
(pl. ágynemű, törülköző, 
ágytál)

víz

élelmiszerek

implantátumok

gyógyszerek
(pl. infúzió, szemcsepp)



Infekciókontroll elemei 
(a minőségbiztosítási rendszer része)

• NOSOCOMIÁLIS INFEKCIÓ SURVEILLANCE ÉS NOSOCOMIÁLIS 
FERTŐZÉSEK KÖTELEZŐ JELENTÉSE (OSZIR) ����

• STERILIZÁLÁS és FERTŐTLENÍTÉS

• ASZEPTIKUS BETEGELLÁTÁS ÉS ÁPOLÁS

• IZOLÁCIÓ

• ANTIBIOTIKUM POLITIKA

• FERTŐTLENÍTŐ TAKARÍTÁS
• FERTŐTLENÍTŐ MOSÁS
• VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE
• ROVAR- és RÁGCSÁLÓIRTÁS

• DOLGOZÓK EGÉSZSÉGVÉDELME
• FOLYAMATOS KÉPZÉS, OKTATÁS



Infekciókontroll személyzet 

A szűk stáb:

Higiénikus orvos (főállású/megbízott)

Közegészségügyi-járványügyi felügyelő

Epidemiológus szakápoló

Infektológus

Mikrobiológus

Gyógyszerész





Nosocomiális surveillance 1.

Nosocomiális fertőzések kötelező jelentése:

CSAK OSZIR1 - en keresztül

1. Nosocomiális véráramfertőzés
2. Járvány
3. MRK okozta fertőzés

(MRK = Multidrog Rezisztens Kórokozó)

1= Országos Szakmai Információs Rendszer



Kórokozó rövidítés Rezisztencia

Staphylococcus aureus MRSA Methicillin/Oxacillin

Staphylococcus aureus VISA Vancomycinre mérsékelten érzékeny

Enterococcus spp. VRE Vancomycin

Enterobacter spp MENB III.gen.cefalosporinok (ESBL-termelő) és
imipenem és/vagy meropenem

Escherichia coli MECO III.gen.cefalosporinok (ESBL-termelő), imipenem
és/vagy meropenem

Klebsiella spp. MKLE III.gen.cefalosporinok,(ESBL-termelő),
imipenem és/vagy meropenem

Acinetobacter baumanii MACI imipenem és/vagy meropenem

Pseudomonas aeruginosa MPAE A felsorolt antipseudomonas hatású szerek közül 2-
nél 3 érzékeny (piperacillin/tazobactam, ceftazidin,
cefepim, imipenem, meropenem, ciprofloxacin,
gentamicin, tobramycin, amikacin,aztreonam)

Stenotrophomonas maltophilia MSTM Cotrimaxazol (sumetrolim )

Clostridium difficile hyperinvasiv

Nosocomiális surveillance 2.
„MRK” nosocomiális fertőzések

ESBL= Extended Spectrum  Beta-Lactamase producing bacteria



Nosocomiális surveillance 2.
Nosocomiális fertőzések Önkéntes jelentése…

NNSR = Nemzeti Nosocomiális Surveillance Rendszer EFRIR-
en keresztül

- országos szinten: összehasonlítható adatokat kapni a kórházi 
fertőzések gyakoriságáról

- helyi szinten: adott kórház, osztály összemérheti magát a többi
kórházzal

- hibák kiszűrése, minőség javítása

Célja:

Módszertan:

- egységes esetdefiníciók
- egységes módszertani útmutatók



Sterilizálás és fertőtlenítés

Engedélyezett eszközökkel és szerekkel

Rendeletek, szabványok és módszertani útmutatók 
által előírtak betartásával

Validált folyamatok

Részletesebben ld. 3. gyakorlat!



Aszeptikus ápolás

A beavatkozások során betartandó követelményeket 
„ápolási tevékenységi leírásokban” kell rögzíteni.





Antibakteriális szonda



In-room Patient Storage System: a beteg ápolásához, kezeléséhez szükséges 
anyagok, eszközök a betegszobában vagy a betegszoba közelében a kórházi folyosón 
kerülnek elhelyezésre, így kevésbé gyakran és kevesebb személy fordul meg a kórteremben, 
ami csökkenti a nosocomiális fertőzések veszélyét.



A fertőzések megelőzése szempontjából a környezet anyagainak
is jelentősége van, a képen levő korlát, fogantyú, liftgomb anyaga 
kevésbé kedvez a kórokozók életben maradásának.



A Methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) bacterium
életképesebb a rozsdamentes acél (kék), mint a vörösréz (vörös) 
vagy sárgaréz (sárga) felületen. 



A fertőzésnek kaput nyitó
felfekvések
megelőzését szolgálja a
betegágy speciális
matraca is (a szakszerű
ápolás mellett!)



IZOLÁCIÓ 1.             

általános 

szempontok
beteg elhelyezés és beteg-
mozgatás 

kézmosás-fertőtlenítés

Kesztyű, maszk, szem és arc 
védő, köpeny

Fertőtlenítés:

használt eszközök

kórházi környezet 

textília 

foglalkozási betegségek  
megelőzése

enterális

külön szoba

kesztyű

kézmosás-fertőtlenítés

köpeny ha szükséges

Pl: calicivírus

kontakt

külön szoba

(azonos betegek 
együtt)

kesztyű 

köpeny

Maszk

Pl: MRSA 
sebfertőzés

Komplex rendszer

Célja: a mikróbák átvitelének megakadályozása.

Módszerei:

léguti

külön szoba

(azonos 
betegek 
együtt)

maszk

Pl:kanyaró

szigorú

egy 
beteg/szoba

kesztyű 
köpeny

maszk

negatív 
légnyomás

Pl: tüdőpestis



IZOLÁCIÓ 3. Izoláló szoba tervrajza 

Eszközfertőtlenítő

Ruhaszekrény  a váltóruhának

Veszélyes hulladék gyűjtő zsák

Kézfertőtlenítőszer adagoló

Ablak

Forrás: www.who.int

Folyosó
ZsilipszobaIzoláló szoba

Negatív 
légnyomás

Mellékhelyi-
ség



Egyszer használatos
izolációs köpeny

Milyen kesztyűk ezek?



Vírusos haemorrhagiás láz: az ápolónővér az izolációs sátor falába
beépített kesztyűn keresztül szolgálja ki a beteget.



Meticillin Rezisztens Staphylococcus Aureus 
(MRSA)

• kézfertőtlenítés
• kesztyűhasználat
• szájmaszk, szem- és arcvédelem
• védőruha
• eszközök megfelelő kezelése
• külön eszközök
• megfelelő textilia-kezelés
• egyéni elkülönítés vagy kohortizálás

(szoba, lázlap megjelölése)

• csak elkerülhetetlen esetben mozgatni intézményen
belül

• surveillance (molekuláris epidemiológiai technikák terjedése)

multidrog rezisztencia, fokozott kolonizációs hajlam!!!



DOLGOZÓK FERTŐZÉSEK 
ELLENI EGÉSZSÉGVÉDELME

- előzetes/időszakos alkalmassági vizsgálatok/szűrések

- munkavédelmi felszerelések

- szabályozott munkafolyamatok

- védőoltások
- HBV alkalmazási feltétel
- javasoltak:

- életkorhoz kötött kötelező oltások ellenőrzése 

(morbilli, pertussis)

- HAV, varicella

- folyamatos képzés

Munkahelyi kötelező kockázatelemzés!!!



ANTIBIOTIKUM POLITIKA 

A bakteriális fertőzések egységes elvek szerinti kezelése

- protokollok!!!
- célzott kezelés

Az antibiotikumok rendelésének indoklása a kórlapon

Egyes antibiotikumok rendelése külön engedély alapján

-- „tartalék” antibiotikumok

Antibiotikum terápiás tanácsadó bizottság

A bakteriális rezisztencia alakulásának nyomon követése
-- poly- és multirezisztens törzsek monitorozása



FERTŐTLENÍTŐ TAKARÍTÁS

- csak ún. nedves takarítás

- csak engedélyezett szerekkel

- színkódolt takarítás

- takarítási protokoll alapján



FERTŐTLENÍTŐ MOSÁS

- szennyes textília gyűjtése a keletkezés helyén

- ágynemű-csere felszerelése: kesztyű/maszk/védőruha

- fertőzött beteg textíliája: sárga zsákban vagy vízben
oldódó szennyeszsákban gyűjtendő

ágyazó kocsi



Egészségügyi 
hulladék

Különösen 
fertőzés-

veszélyesek

Veszélyes-
hulladék égető

Kommunális 
szemétégető

Települési 
hulladékkal 

együtt 
kezelhetőek Vérrel, 

véralvadékkal 
szennyezettek, 

szerv-
maradványok

Sérülést 
okozó 

hulladékok

Feltehetően 
fertőző 

kórokozókat 
tartalmazó

Veszélyes 
vegyi és 
sugárzó 

hulladékok

Speciális 
kezelés

Zárt 
tárolás

Kommunális 
szemétlerakó

Fertőtlenítés

Speciális 
sárga 

tároló-
zsák Speciális 

tároló-
zsák

Tárolás 
merevfalú 
edényben, 
dobozban

Speciális 
tárolóedény, 
vagy doboz

HULLADÉK KEZELÉS 1.



FERTŐZŐ VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉS 3.



Egészségügyi hulladék gyűjtése, helyi tárolása és elszállítása

1. tárolás 2. tömörítés

3. Szállítás speciális autóval 4. fertőtlenítés

FERTŐZŐ VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉS 4.



ROVAR és RÁGCSÁLÓ IRTÁS
Rendelet értékű:
Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről OEK Kiadvány
Egészségügyi intézményekben negyed évente rovar- és rágcsálóirtás végzendő.

csótány



Források

• A multirezisztens kórokozók felügyelete az
egészségügyi intézetekben 2006 (EPINFO 2007; 10-11:89-
98.)

• Infekciókontroll zsebkönyv (szerk.:Kende Éva)

• A nozokomiális fertőzések járványtana

(szerk.: Durst János)

• Control  of Communicable Diseases Manual

(Ed. by James E. Chin)



Sterilizálás, fertőtlenítés

SE Népegészségtani Intézet



használt műszer átvétele

fertőtlenítés, tisztítás, szárítás

csomagolás

csíramentesítés

steril raktár

steril eszköz/anyag kiadása 
(szállítóeszközre)

Egyirányú munkafolyamat!
A piszkos → tiszta elv betartása!

szállítóeszköz 
fertőtlenítése, 

tisztítása

anyagraktár

tiszta, nem steril 
eszközök

A KÖZPONTI STERILEZŐ MŰKÖDÉSI SÉMÁJA



1.   GYŰJTÉS 
Száraz vagy nedves módszerrel (műszertisztító oldatban)

2. TISZTÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS
a) áztatás (tisztító-véroldó-fertőtlenítő szerben, < 30°C)
b) mechanikus tisztítás kézzel vagy géppel
c) utóöblítés (folyó desztillált víz), üreges tűk 3 tf %-os H2O2
d) szárítás

3. STERILIZÁLÁS
a) csomagolás, jelölés
b) csíramentesítés (autokláv, hőlégszekrény,

plasmasterilizátor, formaldehides/etilénoxidos gázsterilizátor)
c) ellenőrzés

4. TÁROLÁS/UTÓKEZELÉS

A STERILIZÁLÁS GYAKORLATI
VÉGREHAJTÁSA 1.



A STERILIZÁLÁS GYAKORLATI VÉGREHAJTÁSA 2.

Anyag/eszköz

Hőtűrő eszköz

Hőtűrő, nedvesség 
érzékeny

Hőérzékeny 
eszközök

Hőérzékeny 
endoszkópok

Egyebek…

Sterilizáló módszer

AUTOKLÁV

(túlnyomásos gőzsterilizálás)

HŐLÉGSZEKRÉNY

ETO, 

FORMALDEHIDES GÁZSTERILZÁTOR

PLASMASTERILIZÁTOR

Speciális oldat + eszköz

… pl. szűrők



Eszközök gyűjtése



Eszközök tisztítása és fertőtlenítése  mosogatógéppel

Ultrahangos 
mosogatógép

Speciális 
fertőtlenítő 
mosogatógépek

Kétajtós kórházi tisztító és fertőtlenítő gép



Mosó-átfúvó pisztoly

Kézi mosogató, fröccsenésgátló
fedéllel

Eszközök kézi  tisztítása 



Csomagoló anyagok



Autoklávok 1.



Autoklávok 2.

Kazettás asztali autokláv



Endoszkóp tisztítás-fertőtlenítés



A STERILIZÁLÁS ELLENŐRZÉSE 1.

CSAK VALIDÁLT, SZABVÁNYOKNAK MEGFELELİCSAK VALIDÁLT, SZABVÁNYOKNAK MEGFELELİCSAK VALIDÁLT, SZABVÁNYOKNAK MEGFELELİCSAK VALIDÁLT, SZABVÁNYOKNAK MEGFELELİ
TECHNOLÓGIA ELFOGADHATÓ.TECHNOLÓGIA ELFOGADHATÓ.TECHNOLÓGIA ELFOGADHATÓ.TECHNOLÓGIA ELFOGADHATÓ.

MINDEN LÉPÉS SZABÁLYOZOTT!MINDEN LÉPÉS SZABÁLYOZOTT!MINDEN LÉPÉS SZABÁLYOZOTT!MINDEN LÉPÉS SZABÁLYOZOTT!

CSAK VALIDÁLT, SZABVÁNYOKNAK MEGFELELİCSAK VALIDÁLT, SZABVÁNYOKNAK MEGFELELİCSAK VALIDÁLT, SZABVÁNYOKNAK MEGFELELİCSAK VALIDÁLT, SZABVÁNYOKNAK MEGFELELİ
TECHNOLÓGIA ELFOGADHATÓ.TECHNOLÓGIA ELFOGADHATÓ.TECHNOLÓGIA ELFOGADHATÓ.TECHNOLÓGIA ELFOGADHATÓ.

MINDEN LÉPÉS SZABÁLYOZOTT!MINDEN LÉPÉS SZABÁLYOZOTT!MINDEN LÉPÉS SZABÁLYOZOTT!MINDEN LÉPÉS SZABÁLYOZOTT!



Folyamat 
megfigyelése

Gyakoriság Mivel?

Berendezés ellenőrzése Hatósági ellenőrzés:3 évente

Autoklávokat naponta. Gőzbehatolási teszttel.

Folyamat ellenőrzése a 
csomagon elhelyezett 
indikátorral

Minden csomag esetében. Folyamatellenőrző 
indikátorral

Rakomány ellenőrzése Minden rakomány esetében

Hatósági ellenőrzés: fél évente

Kémiai/biológiai 
indikátorokkal

Spóra-preparátumokkal

Csomag ellenőrzése a 
csomagban elhelyezett 
indikátorral

Minden csomag esetében. Többparaméteres 
kémiai  indikátorokkal

Adatrögzítés Minden rakomány/csomag 
esetében

Sterilizálási napló, 

Csomag címkézés stb…

A STERILIZÁLÁS ELLENŐRZÉSE 2.



Elszíneződésükkel bizonyítékot jelentenek a felhasználó számára 
arról, hogy a tálca, a csomag vagy tasak átment a gőz, etilén oxid 
stb. sterilizálási folyamaton, viszont a menet sikerességéről, annak 
lefolyásáról, a sterilizáláshoz szükséges paraméterek meglétéről 
minőségi tájékoztatást nem közölnek. 

Folyamatjelző indikátorok

Sterilizálandó csomagok jelölése – külső indikátorok



Műszer mosogatógép rakományellenőrző indikátor

A BROWNE STF Műszer mosogatógép rakományellenőrző 
indikátor "szennyeződése" élénk-piros színű, jól látható, ezért 
könnyen kiértékelhető. Kiértékeléskor tartsa az indikátor lapot fehér 
háttér elé, mondjuk fénymásolópapír elé, és nézze meg, hogy 
maradtak-e az indikátoron piros szennyeződés maradványok. 



Folyamatellenőrzés
Bowie Dick Egyszer használatos napi tesztcsomag autoklávokhoz

A Nemzeti és Nemzetközi Szabványok javaslata 
alapján a vákuumos gőz-sterilizátorok működését 
minden egyes munka nap kezdetén ellenőriz kell 

gőzbehatolási teszttel.



Hatékonyság ellenőrzés
Ciklushitelesítő indikátorok

Indikátor-csík 134°C-n 5,3 és 121°C-n 15 
percig történő gőz-sterilizáláshoz.



Hatékonyság ellenőrzés
Biológiai indikátorok



Hatékonyság ellenőrzés
Biológiai indikátorok időszakos hatósági vizsgálathoz



PLAZMASTERILEZÉS

• alacsony hőmérsékleten (46 oC körüli) elektromos erőtér hatására 
létrehozott plazma-állapotú hidrogén peroxiddal alacsony 
páratartalmú közegben való sterilizálás

• a gázalakú plazma ionfelhőből, elektronokból és semleges atomi
részecskékből áll – a képződő szabad gyökök és biológiailag
aktív anyagok a mikroorganizmusokat elpusztítják

• az erőtér megszűnése után a plazmából víz és oxigén keletkezik

• hőre, nedvességre érzékeny anyagok, eszközök, műszerek 
csíramentesítésére alkalmas, DE leírás részletezi, hogy az egyes 
anyagcsoportoknál milyen feltételek szükségesek, milyen előírt 
speciális előkészítés és csomagolás, milyen eljárás (pl. szűk lumenű 
műszerhez ún. rásegítő /booster/ kell)



Fertőtlenítő szerek alkalmazási terület szerinti csoportosítása

- Kézfertőtlenítő szerek (higiénés kézfertőtlenítők és bemosakodó szerek)

- Bőrfertőtlenítők

- Nyálkahártya fertőtlenítők

- Felületfertőtlenítők

- Műszer és eszközfertőtlenítők

- Fogászati műszer és eszközfertőtlenítők

- Endoszkóp fertőtlenítők

- Inkubátorfertőtlenítők

- Haemodializáló berendezések fertőtlenítő szerei

- Váladékfertőtlenítő szerek

- Fertőtlenítő textília áztató és mosószerek

- Kéz-bőr tisztító és fertőtlenítő szerek

- Műszer-és eszköztisztító szerek



FERTŐTLENÍTÉS 2.
Fertőtlenítő szerek hatásspektrum szerinti csoportosítása:

- Baktericid (ezen belül minősített, pl. MRSA elleni, 
tuberculocid)

- Sporocid

- Fungicid

- Viricid



FERTŐTLENÍTÉS 3.               
KÉZFERTŐTLENÍTÉS CÉLJA

Higiénés és 
sebészi 

kézfertőtlenítés 
elpusztítja

Sebészi kéz-
fertőtlenítés

(bemosakodás) 
csökkenti, lefedi

Átmeneti / tranzitórikus 
flóra

Tartós / reziduális 
flóra







Érdekesség: HyGenius rendszer  - program szabályozza a 
kézmosás műveleti részeihez a víz adagolását, sőt, a kézmosást túl 

ritkán kivitelező munkatársak részére egyéni jelzést is képes adni. Hol 
javasolják a gyártók az alkalmazását?





JÁRVÁNYÜGYI TEVÉKENYSÉGGEL
KAPCSOLATOS FERTŐTLENÍTÉSEK 1.

• Megelőző fertőtlenítés

• Folyamatos /szigorított folyamatos fertőtlenítés

• Zárófertőtlenítés /szigorított zárófertőtlenítés



SZIGORÍTOTT FERTŐTLENÍTÉS
• SZIGORÍTOTT FOLYAMATOS FERTŐTLENÍTÉS: olyan folyamatos 

fertőtlenítés, amelyet szakképzett egészségügyi dolgozók végeznek az 
illetékes közegészségügyi-járványügyi szerv orvosának (fekvőbeteg intézetben a 
higiénikus(fő)orvos) irányítása és ellenőrzése mellett.

• SZIGORÍTOTT ZÁRÓFERTŐTLENÍTÉS: olyan zárófertőtlenítés, amelyet 

a különösen veszélyes fertőző betegség lezajlása után szakképzett 
egészségügyi dolgozók végeznek az illetékes ÁNTSZ tisztifőorvosának
(tisztiorvosának) személyes irányítása, felügyelete és ellenőrzése mellett.

A szigorított fertőtlenítési formák végrehajtása a területileg 
illetékes ÁNTSZ szakembereinek feladata!

Szigorított folyamatos és zárófertőtlenítés kötelező: anthrax, cholera, 
lepra, malleus, pestis, typhus exanthematicus

JÁRVÁNYÜGYI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS 
FERTŐTLENÍTÉSEK 2.



FERTŐTLENÍTŐ TAKARÍTÁS

Kórházi takarítás: nedves, fertőtlenítő- és tisztítószeres 
takarítás 

Különböző funkciójú helyiségek takarítása: színkódolt 
eszközökkel

A fertőtlenítőszer hatásspektrumának megválasztása:
szükség szerint

JÁRVÁNYÜGYI TEVÉKENYSÉGGEL
KAPCSOLATOS FERTŐTLENÍTÉSEK 3.





Kádas (45 l) kórházi takarítókocsi a
fertőtlenítő takarításhoz,
4 db színkódolt vödörrel (4 × 8 l)

Kórháztakarítás



EGÉSZSÉGÜGYI HULLADÉKOK CSOPORTOSÍTÁSA, 
ÁRTALMATLANÍTÁSA

Egészségügyi hulladék

Különösen 
fertőzés-

veszélyesek

Veszélyes-
hulladék égető

Kommunális 
szemétégető

Települési 
hulladékkal 

együtt 
kezelhetőek Vérrel, 

véralvadékkal 
szennyezettek, 

szerv-
maradványok

Sérülést okozó 
hulladékok

Feltehetően 
fertőző 

kórokozókat 
tartalmazó

Veszélyes 
vegyi és 
sugárzó 

hulladékok

Speciális 
kezelés

Zárt 
tárolás

Kommunális 
szemétlerakó

Fertőtlenítés

Speciális 
tároló-zsák 
(134°C-ot 
kibírja) Speciális 

tároló-zsák

Tárolás 
merevfalú 
edényben, 
dobozban

Speciális 
tárolóedény, 
vagy doboz



Source: CDC Public Health Image Library
Módszertani levél a kórházakban előforduló
egészségügyi kártevők elleni védekezésről:
www.oek.hu

JÁRVÁNYÜGYI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS 
FERTŐTLENÍTÉSEK 4. SPECIÁLIS FERTŐTLENÍTÉSI FELADATOK



Fejtetű



Peték (serkék)
Fejtetű

A fejtetvesség



Nőstény ruhatetű és lárvája nagyított képe.

CSAK a ruhatetű vektora a kiütéses tífusznak (typhus 
exanthematicus) és a visszatérő láznak (febris 
recurrens)!



A tetvetlenítés rendszere

Ruhatetű LapostetűFejtetű

Környezet

Használati 
tárgy

Textília Helyiség

Ágynemű Ruházat

Felsőruházat

Személy

Alsónemű

Használati 
tárgy

Személy Személy



A tetvetlenítés módszerei

Vegyi tetvetlenítés szerei:

• Hajszesz: Nittyfor, Pedex

• Egyéb szer: Nix, 2%-os Krezol szappan

• Por: Coopex-B porozószer



Scabies fertőzöttség

JÁRVÁNYÜGYI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS 
FERTŐTLENÍTÉSEK 6. SPECIÁLIS FERTŐTLENÍTÉSI FELADATOK

Módszertani levél a kórházakban előforduló egészségügyi kártevők 

elleni védekezésről: www.oek.hu



Sarcoptes scabiei (rühatka) 

(0,3 – 0,4 mm hosszú)





Rendelet értékű:

1. Tájékoztató a sterilizálásról.   OEK kiadvány

2. Tájékoztató a fertőtlenítésről.  OEK kiadvány

3. Tájékoztató a betegellátás és a járványügyi 
gyakorlat részére engedélyezett és forgalmazott 
fertőtlenítő szerekről.  OEK kiadvány


