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Békés Megyei Központi Kórház 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY AZ EFOP-2.2.18-17-2017-00055 SZ. PROJEKT 

ZÁRÁSÁRÓL 
BETEGBIZTONSÁG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ FEJLESZTÉS A BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI 

KÓRHÁZBAN  

 

 

A Békés Megyei Központi Kórházban az Európai Unió vissza nem térítendő támogatásával 

198,98 millió Ft összeg járult hozzá a betegellátás feltételeinek javításához. A betegbiztonság 

érdekében új betegazonosító rendszer került bevezetésre, amely a beavatkozások, vizsgálatok 

nyomon követését is szolgálja. A kórházi fertőzések csökkentését célzó eljárásrendek, 

eszközök az egészségügyi dolgozók továbbképzése pedig a kézfertőtlenítésének 

hatékonyságát szolgálják.  

 

A Békés Megyei Központi Kórházban ellátott betegek biztonságának növelése érdekében a kórházi 

fertőzések megelőzését szolgáló programot vezettek be. A betegellátásban ez a terület az egyik 

legfontosabb, ahol a most megvalósult projekt által gyorsan, olcsón és hatékonyan tudják felvenni a 

harcot, egy olyan egészségügyi világproblémával, mint a nozokómiális fertőzések. A kézhigiéne és a 

környezet valamint a takarítás ellenőrzésének egységét erősíti meg az eszközbeszerzés és az újra 

szabályozott folyamatok. A betegellátásban résztvevő munkatársak személyre szabott rendszeres 

továbbképzés formájában ismerhették meg és gyakorolhatták a helyes kézhigiéné alkalmazását és 

hatékonyságáról visszajelzést is kaptak. A megvalósult teljes körű oktatási program nemcsak 

hatékonyabbá és szélesebb körűvé vált, hanem a minősége is magasabb szintű lett. A szenzoros 

kézfertőtlenítő adagolók mostantól valamennyi betegellátó helyen elérhetővé váltak és biztosítják a 

helyes kézfertőtlenítés elvégzésének feltételét. Ezzel a kórházi fertőzések akár 30-50%-a is 

megelőzhető. A megelőzés mindig olcsóbb a gyógyításnál. A program bevezetése gazdasági hasznot 

is teremt. A betegazonosító rendszer bevezetése a fekvő-betegellátó intézményen belüli ellátás során 

segíti az egészségügyi személyzetet a betegek azonosításában. A betegazonosító rendszer 

megkönnyíti a betegek egyértelmű és kizárólagos azonosítását, valamint lehetővé teszi a 

dokumentumok, minták, anyagok, eszközök egyértelmű beteghez rendelését. A projekt által minden 

beteg számára elérhetővé vált a magasabb színvonalú, biztonságos betegellátás, és az intézményben 

dolgozó egészségügyi személyzet munkakörülményei is javultak.  

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alap 

társfinanszírozásával valósult meg, 100 %-os vissza nem térítendő támogatással.  

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 

 

A projektről bővebb információt a www.bmkk.eu honlapon olvashatnak.  
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