
 

 

VEKOP-6.3.5-17-2017-00028 

Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a  

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézetben 

 

 

Intézményünk sikeres pályázatot nyújtott be a Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program 

keretén belül a VEKOP-6.3.5-17 kódszámú Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális 

fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben tárgyú felhívásra. 

Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a kórházi fertőzések megelőzésére, illetve tovább terjedésének 

megakadályozására. Ezen tevékenység egyik legfontosabb eszköze a megfelelő időben, helyen és 

módon végrehajtott kézfertőtlenítés. A kézfertőtlenítési technika megfelelőségét mérő eszköz segít 

az egészségügyi dolgozók számára a megfelelő kézfertőtlenítés elsajátításában. Az eszköz 

segítségével objektíven értékelhető a kézhigiéné.  

A kézhigiénés gyakorlatunkban az alkalmazott protokollok mellett szükséges, hogy minden betegellátási 
ponton elérhető legyen alkoholos kézfertőtlenítő, mind a munkatársak által használt előkészítő – kezelő 
- vizsgáló helyiségekben, mind a kórtermekben. Ehhez a hagyományos (karos) adagolókban 
elhelyezett, és a zsebben, illetve zsebre csippenthető, kis kiszerelésű alkoholos kézfertőtlenítőszer 
szükséges.  

A fekvőbeteg osztályokon a kijelölt elkülönítőkben és a vizsgálókban az ágy végére helyezhető adagolós 
kézfertőtlenítő gyakoribb használatot eredményez.  

Azokban a szakrendelőkben, ahol gyakori az invazív illetve eszközös beavatkozás, az infra-érzékelővel 
működő kézfertőtlenítő adagolók a legmegfelelőbbek a steril eszközök használata előtt és után.  

A beszerzett endoszkópos automata mosó, mivel két kamrás, egyrészről lehetővé tette, hogy 
egyszerre kolonoszkópot és gasztroszkópot is fertőtlenítsünk, ezáltal több beteg látható el adott idő 
alatt. Másrészről a gép használatával a sterilizálás ideje is felére csökkent az eddigi időnek. Továbbá 
bizonylatot kapunk a sterilizálás megfelelőségéről. 

 

A pályázat főbb adatai: 

Kedvezményezett neve: Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet 

A projekt címe: Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a  

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézetben 



A projekt azonosító száma: VEKOP-6.3.5-17-2017-00028 

A projekt össz költsége: 20.000.000,-Ft 

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %  

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31. 

Ezen célok megvalósításához nem nélkülözhető a tárgyi feltételek biztosítása, melyet az alábbi 
eszközök beszerzésével valósítottunk meg: 

- Semmelweis scanner 1 db 

- Szenzoros adagoló 1 l 9 db 

- Könyökkaros adagoló, fali adagoló 1l 21 db 

- Számlálós fali adagoló 1 db 

- Higyene tower 1 db 

- Érintőmentes adagoló, porlasztós 6 db 

- 1000ml fertőtlenítőszer 746 db 

- ágyvégre szerelhető fertőtlenítő 5 db 

- ruházatra szerelhető fertőtlenítő adagoló 100 db 

- 100ml fertőtlenítőszer 2 000 db 

- flexibilis endoscop mosó-fertőtlenítő 1 db 


